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СЕРЕДА
9 травня 2018

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ, ЩОБ 
УТЕПЛИТИ ЖИТЛО 

20MINUT.UA

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 Першого серпня Василю Орлову 
буде 105 років. У 27 він пішов на фронт. 
Воював з першого і до останнього дня
 У 90 років дід Василь міг скопати 
п’ять сотих земельної ділянки. А в 93 
роки вальсував на весіллі внука
 Каже, що не знає секрету довголіття. 
Щоправда, зізнається, що жодного 
разу не пив горілки. На війні фронтові 
сто грамів віддавав друзям
 Що ще згадує про війну фронтовик 
та як живе нині?
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ПРОЙШОВ УСЮ ВІЙНУ 
І ДОЖИВ ДО 104 РОКІВ

с. 6

368149

Бачити Василь 
Митрофанович 
став гірше, 
ходить по 
квартирі з 
ціпком. Зате 
має гарну 
пам’ять і чітку 
мову
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ÍÎÂÈÍÈ

З історії 
9 Травня 

Àêò ïðî áåççàñòåðåæíó 
êàï³òóëÿö³þ Í³ìå÷÷èíè ï³ä-
ïèñàëè â Ðåéìñ³ (Ôðàíö³ÿ) 
7 òðàâíÿ î 02.41. Ï³äïèñè 
ïîñòàâèëè â³ä ³ìåí³ ñîþç-
íîãî êîìàíäóâàííÿ àìå-
ðèêàíñüêèé ãåíåðàë àðì³¿ 
ÑØÀ Âàëüòåð Áåäåëë Ñì³ò, 
ôðàíöóçüêèé ãåíåðàë Ôðàí-
ñóà Ñåâåç. Ç áîêó Í³ìå÷÷èíè 
â öåðåìîí³¿ ï³äïèñàííÿ àêòó 
áðàëè ó÷àñòü Àëüôðåä Éîäëü, 
Ãàíñ Ôð³äåáóð´ ³ Â³ëüãåëüì 
Îêñåí³óñ. Òàêîæ áóëè ïðè-
ñóòí³ 17 æóðíàë³ñò³â. Íà òîé 
÷àñ â Ðåéìñ³ áóâ ëèøå îäèí 
ðàäÿíñüêèé ãåíåðàë — ²âàí 
Ñóñëîïàðîâ. Â³í ïåðåñëàâ 
äî Ìîñêâè òåêñò äîêóìåíòà, 
÷åêàâ äîçâîëó íà ï³äïèñàí-
íÿ, îäíàê â³äïîâ³ä³ Éîñèïà 
Ñòàë³íà íå áóëî. ² Ñóñëî-
ïàðîâ áóâ çìóøåíèé ï³ä-
ïèñàòè äîêóìåíò ç âëàñíî¿ 
³í³ö³àòèâè. (Öå áóëî íàäòî 
ñì³ëèâî â òîé ÷àñ). Àêò ìàâ 
íàáðàòè ÷èííîñò³ 8 òðàâíÿ 
î 23 ãîäèí³ çà áåðë³íñüêèì 
÷àñîì. Ï³äïèñàííÿ öüîãî äî-
êóìåíòà ôàêòè÷íî ñâ³ä÷èëî 
ïðî çàâåðøåííÿ áîðîòüáè 
ç íàöèñòñüêèì ðåæèìîì 
ó ªâðîï³. Í³ìåöüêå ðàä³î ùå 
7 òðàâíÿ î 14.00 ïîâ³äîìèëî 
ïðî êàï³òóëÿö³þ. Îäíàê Ñòà-
ë³í çàÿâèâ, ùî âèìàãàº ïî-
âòîðíî ïðîâåñòè ïðîöåäóðó 
ïðèéíÿòòÿ àêòà ïðî êàï³òóëÿ-
ö³þ â ñòîëèö³ Áåðë³í³ ïåðåä 
ðàäÿíñüêèì ãîëîâíîêîìàí-
äóâàííÿì. Ïîâòîðíî ï³äïè-
ñàíèé äîêóìåíò áóâ 8 òðàâíÿ 
î 22.43. ×åðåç ð³çíèöþ â ÷à-
ñîâèõ ïîÿñàõ â Ìîñêâ³ íà òîé 
÷àñ âæå íàñòàëî 9 òðàâíÿ. 
Òàê ³ ñêëàëîñÿ, ùî ó êðà¿íàõ 
ªâðîïè âøàíîâóþòü æåðòâ 
â³éíè 8 òðàâíÿ, à â Ìîñêâ³ 
9 òðàâíÿ. Äî ðå÷³, Ñòàë³í òàê 
³ íå ï³äïèñàâ ìèðíó óãîäó ç 
Í³ìå÷÷èíîþ, îòîæ, Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç çàëèøàâñÿ ó ñòà-
í³ â³éíè äî 1955 ðîêó.

ДУМКА

УЧИТЕЛЬКА ІСТОРІЇ ШКОЛИ № 3 

Людмила Людмила 
ТВОРУН ТВОРУН 

ДЕНИС (17), СТУДЕНТ:
— Напевне, це більше День 
Пам'яті. Перемога звісно була 
і применшувати її значення 
не можна. Але якою ціною. 
Дуже багато людей у тій війні 
загинуло. 

НІНА (47), ОФІС-МЕНЕДЖЕР:
— Коли живі були дідусі, які 
воювали, ми звісно відзна-
чали 9 Травня як свято. Але 
їх уже немає. Зараз для нас 
це звичайний, хоч і вихідний, 
день.

ОЛЕКСАНДР (32), БЕЗРОБІТНИЙ:
— У День Перемоги треба зга-
дувати людей, які вистояли 
у тій війні і перемогли. Для 
них це свято. Велике свято. 
А для нас? Напевне, так. Ми 
звикли до нього.

АРІНА (29), БУХГАЛТЕР:
— Я з Криму.  Для моєї ро-
дини День Перемоги був, є 
і буде святом. Мій дід, нині 
покійний, воював, і бабуся 
ветеран війни. Кожного року 
ми її вітаємо.

ДМИТРО (83), ПЕНСІОНЕР:
— Я добре пам'ятаю війну. У 
мене батько загинув у Шепе-
тівці, раніше їздив туди кож-
ного року на День Перемоги. 
А зараз не здужаю. Але це 
для мене свято.

НАТАЛЯ (48), БЕЗРОБІТНА:
— Мій дід воював і для нас 
це важливий День Перемо-
ги. Це було свято. Але зараз 
у нас інша війна. Мій син теж 
учасник бойових дій, служить 
у Волновасі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви відзначаєте: День Перемоги чи День пам’яті та примирення?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Íà äåñÿòîìó — 
íàéâèùîìó ïî-
âåðñ³ ì³ñüêî¿ ðàäè 

çíàõîäèòüñÿ â³ííèöüêèé Ñèòóà-
ö³éíèé öåíòð. Çâ³äñè ñë³äêóþòü 
çà òèì, ùîá ì³ñòÿíè íå ïîðóøó-
âàëè çàêîí ³ äîïîìàãàþòü çíàéòè 
ëþäåé.

— Áóëà ñèòóàö³ÿ, êîëè ä³â÷èíêà 
íå ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ç³ øêîëè. 
Øóêàëè áàòüêè òà ïîë³ö³ÿ. Ìè 
â³äñë³äêóâàëè, êóäè âîíà ï³øëà 
ç³ ñâîºþ ïîäðóãîþ, — ðîçïîâ³äàº 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ííèöüêî¿ 
«Ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿» Â³òàë³é 
×èãóð. — Ç ìîìåíòó çíèêíåííÿ 
ïðîéøëî 9 ãîäèí, à ìè çà êàìå-
ðàìè çíàéøëè ¿¿ çà 20 õâèëèí.

×èãóð êàæå, ùî â³äåî Ñèòó-
àö³éíîãî öåíòðó ÷àñòî ñòàþòü 
äîêàçàìè ó ñóä³. Íàïðèêëàä, 
ó ñïðàâàõ ïðî ÄÒÏ. Â³äåîçàïèñè 
íàäàþòü íà çàïèò ïðàâîîõîðîí-
ö³â ÷è íà çàÿâó â³ä çâè÷àéíèõ 
ãðîìàäÿí.

— Æ³íêà âêðàëà êîëÿñêó, ÿêó 
ëþäè çàëèøèëè á³ëÿ ë³êàðí³. 
Ñõîïèëà êîëÿñêó ³ ñ³ëà ó òðàì-
âàé. Ìè ñë³äêóâàëè çà íåþ àæ 

äî àâòîâîêçàëó — ÷åðåç ñêëî 
ó òðàìâà¿ ðîçãëåä³ëè îáëè÷÷ÿ, — 
ðîçêàçóº Â³òàë³é. — Æ³íêà ïî¿õàëà 
ó Øàðãîðîä — òàì ¿¿ ³ çàòðèìàëè. 
Êîëÿñêà êîøòóâàëà äåñü 14 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

П’ЯТЬ СОТЕНЬ КАМЕР 
Ñèòóàö³éíèé öåíòð ó Â³ííèö³ 

ïðåçåíòóâàëè 16 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó. 
Àëå äî öüîãî â³í ïðàöþâàâ âæå 
ïîíàä òðè ì³ñÿö³. Öåé ÷àñ äëÿ 
Öåíòðó áóâ òåñòîâèì — íàëà-
øòîâóâàëè êàìåðè, àíàë³çóâàëè 
ì³ñöÿ ç íàéá³ëüøèì òðàô³êîì, 
àâàð³éí³ñòþ, ê³ëüê³ñòþ ïîðóøåíü.

Íà ìîìåíò çàïóñêó ïðàöþâà-
ëè ÷îòèðè ñîòí³ êàìåð. Çàðàç ¿õ 
âæå äåñü 550. À äî ê³íöÿ ðîêó 
ñòàíå 650. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ — âñòàíîâèòè êàìåðè òà ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ÿê³ çìîæóòü 
ïî ì³ñòó ðîçï³çíàâàòè àâòî çà íî-
ìåðíèìè çíàêàìè.

— Á³ëüø³ñòü ç íèõ ç’ºäíàí³ ç 
Öåíòðîì îïòîâîëîêîííèì êàáå-
ëåì, àëå º ³ IP-êàìåðè, ÿê³ ïðà-
öþþòü ÷åðåç ³íòåðíåò. Òàêîæ º 
ìîæëèâ³ñòü ï³ä’ºäíàòè äî ñèñòå-
ìè êàìåðè, ÿê³ âñòàíîâëåí³, íà-
ïðèêëàä, á³ëÿ ï³ä’¿çä³â áàãàòîïî-
âåðõ³âîê, — êàæå Â³òàë³é ×èãóð. — 

500 «ОЧЕЙ» ТА ДРОН 
СЛІДКУЮТЬ ЗА ВАМИ 
Під контролем  Якщо робите 
щось незаконне — не сховаєтеся 
навіть за власним високим парканом. 
«Всевидюще око» Вінниці слідкує за вами. 
Усе фіксують на відео, яке потім може 
стати вирішальним доказом у суді. 
Як працює Ситуаційний центр?

Якщо ви стали свідком право-
порушень на території Вінни-
ці та зафіксували це на фото 
чи відео, можете надіслати 
відзняте на VIBER, WhatsApp 

або Telegram Ситуаційного 
центру, вказуючи точну дату 
та час, адресу і деталі ситуа-
ції. Номер телефону: 067–4-
102–101.

Як повідомити про порушення?

Òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ 
â³ííè÷àíè, ÿê³ ñòâîðèëè ÎÑÁÁ.

Ãîðä³ñòü Öåíòðó — âåëè÷åçíà 
â³äåîñò³íà: öå ìîí³òîðè, îá’ºäíàí³ 
â îäèí åêðàí. Çà íåþ ñïîñòåð³ãà-
þòü «ìóí³öèïàëüí³ ïîë³öåéñüê³», 
ïàòðóëüí³, ðÿòóâàëüíèêè. Öåíòð 
ïðàöþº ³ âäåíü, ³ âíî÷³. Îäíà 
ëþäèíà ïåðåãëÿäàº äî 40 êàìåð.

— Òàêîæ ó íàñ º êàìåðè, ÿê³ 
ìîæóòü îáåðòàòèñÿ íà 360 ãðà-
äóñ³â. Ñê³ëüêè ¿õ — íå ìîæåìî 
ñêàçàòè, öå ñåêðåò. Àëå íåáàãàòî, 
áî âîíè äîðîãîâàðò³ñí³. Ïëàíóº-
ìî, ùî áóäå á³ëüøå. Ñêàæó, ùî 
îäíà º á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó, 
âîíà äàº ìîæëèâ³ñòü ïðîãëÿ-
äàòè äèñòàíö³þ ó 700 ìåòð³â, — 
ãîâîðèòü î÷³ëüíèê Öåíòðó Îëåã 
Ñòàðæèíñüêèé. — Íàâ³òü íà òàê³é 
â³äñòàí³ ìîæíà íàáëèçèòè çîáðà-
æåííÿ ³ ðîçãëåä³òè íîìåðè àâòî.

Ó ïåðøó ÷åðãó ñïîñòåð³ãà-
÷³ ç Öåíòðó àêöåíòóþòü óâà-
ãó íà â’¿çäàõ-âè¿çäàõ ç ì³ñòà, 
íà øêîëàõ, çîíàõ â³äïî÷èíêó, 
ìàã³ñòðàëüíèõ âóëèöÿõ òà ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîäàõ.

— Ðàíêîì ìè á³ëüøå äèâèìîñÿ 
çà øêîëàìè, ââå÷åð³ — çà âóëè-

öÿìè. Ó âèõ³äí³ — ïàðêè. Áàãàòî 
óâàãè çâåðòàºìî íà ì³ñöÿ ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé, îñîáëèâî íà ñâÿòà.

КАМЕРА У ШПАКІВНІ
Ó ðîáîò³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü 

ïðèëàäè, ç ÿêèìè ëåãøå çáèðàòè 
äîêàçè ïðî ïîðóøåííÿ â³ííè÷àí. 
Öå êâàäðîêîïòåð ³ «ôîòîïàñòêà». 
Äðîí — «DJI Phantom 2».

Êâàäðîêîïòåð âèêîðèñòîâóþòü 
äëÿ îãëÿäó ä³ëÿíîê, ÿê³ çàãîðî-
äæåí³, àëå º ï³äîçðà, ùî íà íèõ 
â³äáóâàþòüñÿ ïîðóøåííÿ. Íà-
ïðèêëàä, ïàëÿòü ëèñòÿ íà ä³-
ëÿíö³ çà ïàðêàíîì. Áåçï³ëîòíèê 
çí³ìàº íà ôîòî òà â³äåî ö³ ôàêòè. 
² íà îñíîâ³ äîêàç³â ëþäè îòðè-
ìóþòü øòðàôè.

«Ôîòîïàñòêà» — ïðèñòð³é ç 
êàìåðîþ, ÿêèé ìîæíà ñõîâàòè, 
íàïðèêëàä, ó øïàê³âí³.

— Â³í ñïðàöþº çàâäÿêè äàò-
÷èêó ðóõó, çðîáèòü ôîòî ³ îäðàçó 
÷åðåç ³íòåðíåò â³äïðàâèòü éîãî 
íà çàçäàëåã³äü âêàçàíó åëåêòðî-
ííó àäðåñó, — êàæå ×èãóð. — Çà-
ðàç â³í ðîçðÿäæåíèé, âñþ í³÷ 
«ëîâèâ» ïîðóøíèê³â, ÿê³ âèâîçÿòü 
áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ó ë³ñ.

У центрі постійно чергують «муніципальні» 
поліцейські, рятувальники та патрульні. 
Зображення з камер виводять на величезну відеостіну 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

«Áàæàþ æèòè â 
Óêðà¿í³», «ÂÏÎ — 

âëàäîþ ïîêèíóò³ îñîáè» òà ³íø³ 
ïëàêàòè òðèìàëè âäåíü ïåðåä 
ñò³íàìè ì³ñüêðàäè ó÷àñíèêè ì³-
òèíãó. Ó ìèíóëèé ÷åòâåð, 3 òðàâ-
íÿ, îá 11 ãîäèí³ ï³ä ì³ñüêðàäîþ 
ç³áðàëèñÿ áëèçüêî 200 ïåðåñåëåí-
ö³â. ßê éøëîñÿ â àíîíñ³, ÿêèé 
îïóáë³êóâàëè ê³ëüêîìà äíÿìè 
ðàí³øå, ìåòà ìèðíî¿ àêö³¿ — 
âèð³øåííÿ æèòëîâîãî ïèòàííÿ 
ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ âëàäîþ.

СТОЇМО ЗА ЖИТЛО
Ïîãîâîðèëè ç ê³ëüêîìà ó÷àñíè-

êàìè, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ãîëîâíó 
ìîòèâàö³þ ì³òèíãó. ² îñü ùî ðîç-
ïîâ³ëè æ³íêè ïîâàæíîãî â³êó, ÿê³ 
ïåðå¿õàëè ç îêóïîâàíîãî Äîíáàñó.

— Áóäåìî âèìàãàòè â³ä âëàäè 
æèòëî. Çà ÷îòèðè ðîêè, ÿê ìè 
òóò æèâåìî, öå ïèòàííÿ í³ÿê 
íå âèð³øèëîñÿ. À ìè óñ³ºþ ñ³ì'ºþ 
ïåðå¿õàëè ç Ëóãàíñüêà, áî íå õî-
÷åìî æèòè ï³ä îêóïàíòàìè. Âè-
íàéìàºìî êâàðòèðó íà ïðîñïåêò³ 
Êîñìîíàâò³â çà 5,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü, — ðîçêàçàëà ïàí³ Ë³ä³ÿ, 
ÿêà ïåðå¿õàëà ç Ëóãàíñüêà.

— ª çâåðíåííÿ äî âëàäè ïðî 
âèä³ëåííÿ çåìë³ íà ÂÏÇ. Ìè 
çðîáèëè æèòëîâî-áóä³âåëüíèé 
êîîïåðàòèâ, àëå íå ìîæåìî ïî-
÷àòè áóäóâàòèñÿ, áî íåìàº çåìë³! 
Îñü ùî ïðîñèìî ÷è òî âèìàãà-
ºìî â³ä âëàäè, — êàçàëà Îëüãà ç 
Ëóãàíñüêà.

Ó ñ³ì’¿ ç Äîíåöüêà, Îëüãè òà 
¿¿ ñèíà Âàëåð³ÿ, ð³äíà äîì³âêà — 
çðóéíîâàíà áîéîâèêàìè. Òîìó 
äëÿ íèõ íåâèçíà÷åí³ñòü ó íîâî-

ìó äîì³ º áîëþ÷îþ ïðîáëåìîþ.
— ×îòèðè ðîêè æèâåìî ó Â³-

ííèö³, à ïåðñïåêòèâ í³ÿêèõ 
íå ìàºìî. Òîé ä³ì, ùî â íàñ áóâ 
ó Äîíåöüêó, çàðàç çðóéíîâàíèé — 
æèëè ðàí³øå ó Äîíåöüêó, ïîáëè-
çó àåðîïîðòó. ² øëÿõó íàçàä ó íàñ 
íåìàº, — ñêàçàâ Âàëåð³é.

— ßêùî íåìàº çåìë³, òî íåõàé 
çðîáëÿòü ï³ëüãîâèé êðåäèò íà êó-
ï³âëþ æèòëà. Ïðî «Ìóí³öèïàëüíå 
æèòëî» çíàºìî, àëå â ìåíå çàðï-
ëàòà 5000 ãðèâåíü. Çâ³äêè ÿ â³-
çüìó òèõ 30% âíåñêó çà æèòëî, 
ùîá îòðèìàòè áàæàí³ ìåòðè? — 
ñêàçàëà Îëüãà.

ЗБУДУЄМО ДІМ, 
ДАЙТЕ ЗЕМЛЮ

Ï³ä ÷àñ ì³òèíãó ëþäè ï³äòÿã-
íóëè ãó÷íîìîâåöü, äèíàì³êè òà 
çàêëèêàëè ïðåäñòàâíèê³â âëàäè 
ñïóñòèñÿ äî íèõ. Ïåðåñåëåíö³ âè-
ìàãàëè â³ä ÷èíîâíèê³â ïîÿñíåíü 
òà ïîøóêó ð³øåíü ¿õ ïðîáëåìè.

À ùå çàïåâíèëè, ùî âîíè º 
òàêîæ â³ííè÷àíàìè, õî÷à ³ áåç 
ïðîïèñêè.

— Ìè ñïëà÷óºìî ïîäàòêè 
â ì³ñöåâèé áþäæåò, ìè ïðàöþ-
ºìî íà áëàãî ì³ñòà. Íàøà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñï³ëüíà 
ñïðàâà» ïðîâîäèòü ÷èñëåíí³ çà-
õîäè íå ò³ëüêè äëÿ ïåðåñåëåí-
ö³â, à é äëÿ ìåøêàíö³â Â³ííèö³. 
Óðåøò³-ðåøò, ìè òåæ Óêðà¿íà! — 
çàÿâëÿëè ëþäè ç ³ìïðîâ³çîâàíî¿ 
òðèáóíè.

À îäíà ç æ³íîê ñêàçàëà, ùî ïå-
ðåñåëåíö³ äîñ³ íå ìàþòü ïðàâà 
ãîëîñó íà âèáîðàõ.

— Íå ìîæåìî ãîëîñóâàòè, 
òî âëàä³ ìè é íå ö³êàâ³. Áî ìè æ 
íå åëåêòîðàò! Òîìó ïðîøó ëþäåé 
ï³äïèñàòè ïåòèö³þ äî Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, ùîá íàì íàäàëè ïðàâî 

ЧОГО ДОСЯГЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 
НА МІТИНГУ ПІД МЕРІЄЮ
«Ми — вінничани»  Житлове питання 
змусило переселенців вийти на мітинг 
3 травня. Люди вимагали від чиновників 
земельну ділянку, бо готові звести собі 
дім за власний кошт. У мерії відповіли, 
що питання землі вже вирішується. Але 
не так швидко, як того хочуть українці 
з окупованого Донбасу та Криму

ãîëîñóâàòè íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ.
Ùîá îòðèìàòè ïîÿñíåííÿ 

ïî ñóò³ àêö³¿, æóðíàë³ñò ïîãî-
âîðèâ ç ãîëîâîþ ÃÎ «Ñï³ëüíà 
ñïðàâà» Þð³ºì Çèêîâèì, ùî º 
îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â ï³êåòó.

— Ï³ëüãîâ³ ïðîãðàìè äëÿ ïåðå-
ñåëåíö³â º: «Ìóí³öèïàëüíå æèò-
ëî», «Äîñòóïíå æèòëî». ×îìó á 
íèìè íå ñêîðèñòàòèñÿ?

— Ï³ëüãè º ò³ëüêè â òîìó, ùî 
ïåðåñåëåíö³ ìîæóòü îòðèìàòè 
æèòëî ïîçà ÷åðãîþ. ² âñå. Ó ñâ³é 
÷àñ ïðîïîíóâàëè ïðèáðàòè ñå-
ðåä âèìîã 30% âíåñîê íà áóä³â-
íèöòâî. Ëþäè íå ìàþòü òàêîãî 
ðåñóðñó, ùîá âñòóïèòè â öþ ïðî-
ãðàìó. ßê âàð³àíò, çðîáèòè òàêó 
ñèñòåìó îïëàòè, ÿê âîíè ñïëà-
÷óþòü ãðîø³ çà îðåíäó æèòëà — 
ùîì³ñÿöÿ, ð³âíèìè, íåâåëèêèìè 
÷àñòèíàìè.

— Âè çàÿâëÿëè, ùî â ïëàíàõ º 
áóä³âíèöòâî áóäèíêó íà ÂÏÇ, äå 
ïåðåñåëåíö³ áóëè á ³íâåñòîðàìè. 
Çâ³äêè òîä³ â³çüìåòå ãðîø³, ÿêùî 
íåìàº êîøò³â íà êâàðòèðó â ìó-
í³öèïàëüíîìó áóäèíêó?

— Âëàäà ïîîá³öÿëà çàïëàòèòè 
òðåòèíó â³ä âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà. 
Ïîðàõóâàëè, ùî âèõîäèòü ö³íà 
êâàäðàòíîãî ìåòðà — 7000 ãðèâåíü. 

Ö³ êâàðòèðè ñòàëè á «ñîö³àëüíèì 
æèòëîì», à íå êîìåðö³éíèì ïðî-
åêòîì. Çàïèòóâàëè ïåðåñåëåíö³â 
³ âîíè ïîãîäèëèñÿ âçÿòè ó÷àñòü 
â áóä³âíèöòâ³ íà òàêèõ óìîâàõ.

— ² ùî íå ñêëàëîñÿ?
— Íàì íå âèä³ëÿþòü çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, ÿêó îá³öÿëè â ðàéîí³ 
Ï³äøèïíèêîâîãî çàâîäó. Áåç öüî-
ãî íå ìîæåìî çíàéòè àí³ çàáóäîâ-
íèêà, àí³ ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â. 
Çåìëÿ — îñü ìåòà ç³áðàííÿ.

У ВСІХ РІВНІ ПРАВА
Áëèçüêî 12-î¿ ãîäèíè äî ïåðå-

ñåëåíö³â òàê í³õòî é íå âèéøîâ ç 
ì³ñüêðàäè. ×îëîâ³ê, ùî º ÷ëåíîì 
ÃÎ «ÀâòîªâðîÑèëà» ä³ñòàâ ãó÷-
íîìîâåöü òà çàêëèêàâ:

— Ìåð âèõîäü! Ãðîéñìàí áè 
âæå âèéøîâ!

Âòðàòèâøè òåðï³ííÿ ì³òèíãàð³ 
çàéøëè â õîë ìåð³¿ òà âëàøòóâàëè 
ï³êåò òàì.

— Ìè áàæàºìî ïîáà÷èòè ìåðà. 
ßêùî éîãî íå áóäå, òî áóäåìî 
æèòè òóò, — êàçàëè ëþäè, ðîçêëà-
äàþ÷è êàðåìàòè ïðîñòî íà ï³ä-
ëîç³ áóäèíêó ì³ñüêðàäè.

Ï³çí³øå ïåðåñåëåíöÿì ïî-
ÿñíèëè àäì³í³ñòðàòîðè íà ïðè-
éìàëüí³é, ùî ¿õ çìîæóòü ïðè-

За даними департаменту со-
цполітики, у Вінниці прожива-
ють 4438 родини вимушених 
переселенців — це 5771 людей 
з окупованих регіонів України. І 
тільки чотири людини придбали 
собі житло в рамках програми 
«Муніципальне житло».
За постановою Уряду, що була 
прийнята в 2014 році, пересе-

ленці отримують державну до-
помогу на оплату проживання 
і комунальних послуг. У 2016–
2017 роках вінницькі пересе-
ленці отримали 41,5 мільйона 
гривень. Станом на 1 квітня 
2018 року сума допомоги склала 
4,8 мільйона гривень. На одну 
особу ця допомога складає від 
440 і до 2200 гривень.

У Вінниці живе близько 6000 переселенців

Переселенці казали, що не вимагають безкоштовного 
житла від мерії. Їх бентежила проблема, що влада не дає 
землю під будівництво багатоповерхівки

éíÿòè çàñòóïíèêè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè. Ç³áðàâøè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, 
âîíè ï³äíÿëèñÿ íà òðåò³é ïîâåðõ 
ó ïðèéìàëüíþ. Òàì ¿õ î÷³êóâàëè 
çàñòóïíèêè ìåðà Ñåðã³é Òèìî-
ùóê, Ãàëèíà ßêóáîâè÷ òà êåð³â-
íèöÿ äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
Ëàðèñà Ïîïîâà.

ßêùî êîðîòêî, òî ïåðåñåëåíö³ 
âèìàãàëè â³ä ÷èíîâíèê³â íàäàòè 
çåìëþ ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëà. 
Ïîñàäîâö³, â ñâîþ ÷åðãó, âè-
ìàãàëè ãàðàíò³é, ùî ëþäè çìî-
æóòü çà âëàñí³ êîøòè ïîáóäóâàòè 
ä³ì íà ÃÏÇ. ² ÿê êàçàëè ì³ñüê³ 
÷èíîâíèêè, ñõîæà ðîçìîâà âæå 
áóëà ó Ãàëèíè ßêóáîâè÷ òà Þð³ÿ 
Çèêîâà ìèíóëîãî òèæíÿ.

— Æèòëîâå ïèòàííÿ íå ïðîñòå 
äëÿ âñ³õ. Êîìïåòåíö³ÿ íàäàâàòè 
æèòëî — íå ó ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè, à öåíòðàëüíèõ îðãàí³â. 
Ó íàñ ñüîãîäí³ 2500 ÀÒÎâö³â 
ó ÷åðç³ íà çåìëþ, à ùå º ÷îð-
íîáèëüö³, áàãàòîä³òí³, ³íâàë³äè 
â³éíè òà ³íø³ ï³ëüãîâèêè. Ó çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ï³ä áóä³âíèöòâî 
í³õòî íå â³äìîâëÿâ. Àëå ìè ìàºìî 
ä³ÿòè â ðàìêàõ çàêîíó: çðîáèòè 
çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ïðîéòè ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ, çàòâåðäèòè, — 
ïîÿñíþâàëà ßêóáîâè÷.

— Êîëè áóäå íàäàíà çåìëÿ? 
Óæå ð³ê ³ñíóº íàø áóä³âåëü-
íèé êîîïåðàòèâ, àëå ÿ íå ìîæó 
çáèðàòè ç ëþäåé êîøòè, çâåð-
òàòèñÿ äî ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â 
ïðî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó, àäæå 
âîíè íå çíàþòü, ÷è áóäå ì³ñöå 
ï³ä áóä³âíèöòâî äîìó. Ìè òåæ º 
â³ííè÷àíàìè ³ ÿê âñ³ ñïëà÷óºìî 

ïîäàòêè, — êàçàâ Çèêîâ.
— Ìè äîïîìîæåìî ³ç çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ òà âèãîòîâëåííÿì 
äîêóìåíòàö³¿. Àëå ì³ñüêà ðàäà 
ìàº îòðèìàòè ãàðàíò³¿, ùî âè 
çìîæåòå îïëàòèòè áóä³âíèöòâî 
áóäèíêó. Áî ³ñíóº òàêà ïðàêòèêà, 
ùî â ëþäåé çàê³í÷óþòüñÿ ãðîø³ 
òà âîíè âèìàãàþòü çàâåðøèòè 
áóä³âíèöòâî ¿õíüîãî äîìó çà êî-
øòè áþäæåòó ì³ñòà, — ñêàçàëà 
ßêóáîâè÷.

— Ìè ïëàòîñïðîìîæí³. Ïðî-
éøëî àíêåòóâàííÿ, ëþäè ïîãîäè-
ëèñÿ íà óìîâè, — êàçàâ ãîëîâà ÃÎ 
«Ñï³ëüíà Ñïðàâà» Þð³é Çèêîâ.

— ßêùî âè ïëàòîñïðîìîæí³, 
òî ìè ãîòîâ³ íàäàòè ï³âáóäèí-
êó, áóäèíîê â ðàìêàõ ïðîãðàìè 
«Ìóí³öèïàëüíå æèòëî». Äàâàé-
òå ïðàöþâàòè êîíñòðóêòèâíî, 
à íå ìîâîþ óëüòèìàòóì³â, — êà-
çàëà çàñòóïíèöÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ï³ñëÿ 20 õâèëèí åìîö³éíî¿ 
ðîçìîâè, ÿêà ³íîä³ ïåðåõîäèëà 
íà êðèê, ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ïî-
ãîäèëèñÿ ï³äïèñàòè ãàðàíò³éíèé 
ëèñò, ùî çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä 
áóäèíîê íà ÂÏÇ áóäå äëÿ ïåðå-
ñåëåíö³â. ßê ïîò³ì ïîÿñíèëà çà-
ñòóïíèöÿ ìåðà Ãàëèíà ßêóáîâè÷, 
öå âæå íå ïåðøèé òàêèé ëèñò ç 
ãàðàíò³ÿìè â³ä ì³ñüêðàäè.

Áóäèíîê, ÿêèé õî÷óòü 
çâåñòè ïåðåñåëåíö³, 
ñòàíå ñîö³àëüíèì 
æèòëîì. Òàê³ êâàðòèðè 
áóäóòü ó âëàñíîñò³ 
ì³ñüêî¿ âëàäè

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Óðÿäîâà ïðî-
ãðàìà «Òåïë³ êðå-

äèòè» ³ñíóº ç æîâòíÿ 2014-ãî. ¯¿ 
ìåòà — ñêîðîòèòè ñïîæèâàííÿ 
åíåðã³¿ ÿê ó ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ, 
òàê ³ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ. Äëÿ öüî-
ãî ëþäè ìîæóòü îòðèìàòè êðåäè-
òè, äå ÷àñòèíó âèïëà÷óº äåðæàâà.

Ïðè öüîìó â³äøêîäóâàííÿ 
ìîæíà îòðèìàòè íà øèðîêèé 
ïåðåë³ê îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³-
àë³â — ñåðåä íèõ ñâ³òëîä³îäí³ 
ëàìïè, ìàòåð³àëè äëÿ óòåïëåííÿ, 
íåãàçîâ³ êîòëè òà íàâ³òü ñîíÿ÷-
íèé êîëåêòîð (goo.gl/UF3EEZ). 
Êðåäèòè âèäàþòü ÷îòèðè äåð-
æàâíèõ áàíêè, ÿê³ º ïàðòíåðàìè 
ïðîãðàìè — «ÏðèâàòÁàíê», «Óê-
ðãàçáàíê», «Îùàäáàíê», «Óêðåê-
ñ³ìáàíê».

Çàãàëîì íà êîìïåíñàö³¿ çà òå-
ïëèìè êðåäèòàìè óðÿä âèä³ëèâ 
400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ó 2018 ðîö³. 
Ïðîòå åêñïåðò Äìèòðî Íàóìåíêî 
ñòâåðäæóº, ùî «òåïë³ êðåäèòè» 
íåçàáàðîì áóäóòü äîñòóïí³ ò³ëüêè 
äëÿ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. À äëÿ 
ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ 
áàãàòîïîâåðõ³âîê çàïóñòÿòü Ôîíä 
åíåðãîåôåêòèâíîñò³, äå íà â³ä-

øêîäóâàííÿ º 1,6 ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü (goo.gl/XLXu4F).

КРЕДИТ ОТРИМАТИ ПРОСТО 
Â³ííè÷àíêà Ñâ³òëàíà Ïîá³ðñüêà 

ñêîðèñòàëàñÿ ïðîãðàìîþ «òåïëèõ 
êðåäèò³â» ó ê³íö³ 2016 ðîêó. Âîíà 
æèâå â êâàðòèð³ òà õîò³ëà çàì³-
íèòè ñòàð³ â³êíà. Çàö³êàâèëàñÿ 
ïðîïîçèö³ºþ â³ä «Îùàäáàíêó» — 
«Îùàäíèé ä³ì».

— Óñå áóëî äóæå ïðîñòî. Çâåð-
íóëèñÿ ó ô³ðìó «Êîðñà», ÿêà 
ìàº äîãîâîðè ç áàíêîì çà ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ. Âîíè ï³äãîòóâàëè 
íàì ðàõóíîê-ôàêòóðó, ç ÿêèì 
ÿ ï³øëà ó áàíê, ùîá îòðèìàòè 
êðåäèò ç êîìïåíñàö³ºþ â³ä äåð-
æàâè. Ó «Îùàäáàíêó» â³äêðèëè 
íà ìåíå äâà ðàõóíêè: ïîòî÷íèé 
òà êðåäèòíèé, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ñâ³òëàíà. — Äàë³ ñïëàòèëà ïåð-
øèé âíåñîê — 10% â³ä âàðòîñò³ 
êðåäèòó. Áàíê³âñüê³ ðîá³òíèêè 
ï³äãîòóâàëè âñ³ íåîáõ³äí³ äîêó-
ìåíòè äëÿ êîìïåíñàö³¿. ² ÷åðåç 
òðè ì³ñÿö³ ÿ îòðèìàëà êîìïåíñà-
ö³þ íà â³êíà â³ä äåðæàâè — 25% 
â³ä ò³ëà êðåäèòó.

Ñâ³òëàíà Ïîá³ðñüêà ðîçêàçàëà, 
ùî âàðòî ñë³äêóâàòè, àáè ô³ðìà, 
ÿêà ïðîäàº òà âñòàíîâëþº îá-
ëàäíàííÿ, ìàëà â³äïîâ³äí³ ñåð-
òèô³êàòè ÿêîñò³ íà ïðîäóêö³þ. 

«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» НА УТЕПЛЕННЯ 
ЩЕ ДАЮТЬ. АЛЕ НЕ ВСІМ 
Схема змінилася  У квітні держава 
профінансувала на 400 мільйонів 
гривень програму енергоефективних 
кредитів. За нею можна отримати позику 
на обладнання, де третину вартості 
компенсують з держбюджету. Але 
цей напрямок тепер недоступний для 
окремих квартир. Які є альтернативи?

Áî áåç öüîãî ìîæíà çàëèøèòèñÿ 
áåç êîìïåíñàö³¿.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ОСББ ТА 
ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ 

Ç òîãî ÷àñó, ÿê êîðèñòóâàëà-
ñÿ ö³ºþ ïðîãðàìîþ Ñâ³òëàíà, 
«Îùàäíèé ä³ì» çì³íèëè: êðåäèò 
á³ëüøå íå ìîæíà âçÿòè íà îêðåìó 
êâàðòèðó.

— Åíåðãîåôåêòèâí³ êðåäèòè 
ìîæíà îòðèìàòè ò³ëüêè íà ïðè-
âàòí³ áóäèíêè. Ïîçèêè äëÿ 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîïîâåðõ³âîê (äàë³ — ÎÑÁÁ) 
îôîðìëþº íàø þðèäè÷íèé 
â³ää³ë, — ñêàçàëà êîíñóëüòàíò 
â³ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ «Îùàä-
áàíêó» Â³êòîð³ÿ.

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ³ â «Óêðãàçáàí-
êó»: òàì äàþòü ïîçèêè ç â³äøêî-
äóâàííÿì ò³ëüêè äëÿ ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â òà ÎÑÁÁ. Ó «Ïðèâàò-
Áàíêó» òåïåð íå äàþòü òåïë³ êðå-
äèòè ô³çè÷íèì îñîáàì:

— Êðåäèòóþòüñÿ âèêëþ÷íî 
ÎÑÁÁ/ÆÁÊ. Äëÿ íèõ ñïðîñòèëè 
ïðîöåäóðó: òåïåð íå º îáîâ’ÿçêîâî 
ìàòè â äîì³ òåïëîâèé ë³÷èëüíèê. 
Îá’ºäíàííÿ ìàº ³ñíóâàòè ùîíàé-
ìåíøå ð³ê äî çâåðíåííÿ ó áàíê. 
Ó 2018 ðîö³ ö³ºþ ïðîãðàìîþ ñêî-
ðèñòàëèñÿ ÷îòèðè ÎÑÁÁ ó Â³ííèö³ 
íà çàãàëüíó ñóìó 120 576 ãðèâåíü 
(ñòàíîì íà 4 òðàâíÿ — àâò.), — 
ñêàçàëà êåð³âíèöÿ ðåã³îíàëüíîãî 
ïðåñ-îô³ñó «ÏðèâàòÁàíêó» Àë³íà 
Ñëîáîäÿíþê.

Ò³ëüêè ÎÑÁÁ, ÆÁÊ òà ìåø-
êàíö³ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ìî-
æóòü îòðèìàòè «òåïëèé êðåäèò» 
â «Óêðåêñ³ìáàíêó». Àëå ïðî óìî-
âè ùå íåâ³äîìî.

— Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ ùå ðîç-
ðîáëþþòüñÿ óìîâè êðåäèòóâàííÿ. 
Áëèæ÷å äî ê³íöÿ òðàâíÿ àáî ïî÷àò-
êó ÷åðâíÿ âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ íà íà-
øîìó ñàéò³ (goo.gl/1giWuV), — ïî-
ÿñíèëà êîíñóëüòàíò â³ííèöüêîãî 
â³ää³ëåííÿ áàíêó.

ПОЗИКА ВІД ЄС 
×åðåç ö³ çì³íè â³ííè÷àíêà Ãà-

ëèíà Áîíäàð, ùî æèâå â áàãàòî-
ïîâåðõ³âö³, íå çìîãëà ñêîðèñòà-
òèñÿ äåðæïðîãðàìîþ. Çíàéøëà 
³íøó — «IQ-energy», äå òàêîæ º 
â³äøêîäóâàííÿ ÷àñòèíè êðåäèòó. 
Àëå íå êîøòîì äåðæàâè, à çà ô³-
íàíñè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðîç-
âèòêó òà ðåêîíñòðóêö³¿ (äàë³ — 
ªÁÐÐ). Ïàí³ Ãàëèíà âèïðîáóâàëà 
öþ ïðîãðàìó ó 2018 ðîö³. Òà ïîä³-
ëèëàñÿ äîñâ³äîì, ÿê âîíî ïðàöþº.

— Ñïî÷àòêó ÿ ï³øëà äî ô³ð-
ìè «Â³êîíà», ùî ïðàöþº ïî ö³é 
ïðîãðàì³. Äàë³ îòðèìàëà ðàõóíîê-
ôàêòóðó òà ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ äëÿ 
áàíêó. Âàæëèâî ïðîñë³äêóâàòè, 
ùîá óñ³ ñåðòèô³êàòè â³äïîâ³äàëè 
òèì, ùî º â ðàìêàõ «IQ-energy». 
Áåç öüîãî ìîæíà îòðèìàòè çâè-
÷àéíèé êðåäèò áåç êîìïåíñàö³¿.

Ç öèìè äîêóìåíòàìè Áîíäàð 
ï³øëà äî «Óêðñèááàíêó», äå 
êîíñóëüòàíòè óïåâíèëèñÿ ó ¿¿ 
ïëàòîñïðîìîæíîñò³ òà â³äêðèëè 
äëÿ íå¿ ïîçèêó. Çà ö³ êîøòè ô³ð-
ìà âñòàíîâèëà ¿é â³êíà. À ï³ñëÿ 
æ³íêà çàïîâíèëà àíêåòó íà ñàéò³ 
«IQ-energy», ùîá îòðèìàòè êîì-
ïåíñàö³þ.

— Â³äøêîäóâàííÿ íàçèâàºòüñÿ 
òàì «ãðàíò». Öå, ïî ñóò³, ô³íàíñî-
âà çâ³òí³ñòü, äå âèêëàäàëà ðàõóí-
êè, ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³, ïàñïîðòè 
íà â³êíà òîùî. Îäðàçó îòðèìàëà 
êîìïåíñàö³þ íà ðàõóíîê â áàí-
êó — 35% â³ä ò³ëà êðåäèòó. Óñÿ 
ïðîöåäóðà, â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ, 
çàéíÿëà â ìåíå äî ï’ÿòè äí³â, — 
ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè â³ííè÷àíêà 

Ãàëèíà Áîíäàð. — Âçàãàë³, ÿêùî 
ïîð³âíþâàòè ç äåðæàâíèìè «òå-
ïëèìè êðåäèòàìè», â ö³é ïðîãðà-
ì³ á³ëüøå ìîðîêè: âèìàãàþòü áà-
ãàòî äîêóìåíò³â, ôîòîãðàô³¿ äî òà 
ï³ñëÿ óñòàíîâêè îáëàäíàííÿ. Àëå 
âîíî òîãî âàðòå.

IQ Energy ìàº ñõîæó ìîäåëü ³ç 
óðÿäîâèìè «òåïëèìè» êðåäèòàìè. 
Àëå º äåê³ëüêà â³äì³ííîñòåé: ìàê-
ñèìàëüíèé ðîçì³ð êðåäèòó — 15 òè-
ñÿ÷ ºâðî (ïîíàä 470 òèñÿ÷ ãðèâåíü). 
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ äî 3 òèñÿ÷ ºâðî 
(94 òèñÿ÷³ ãðèâåíü) àáî 35% â³ä êðå-
äèòó (goo.gl/nSnXBt).

Êîæåí ç ÷îòèðüîõ áàíê³â ïàðò-
íåð³â ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº, ÿêèé 
º ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð ïîçèêè: 
«OTP Áàíê» íå äàº «íà ðóêè» 
á³ëüøå 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü (goo.
gl/HTLTsN); «Óêðñèááàíê» ïðî-
ïîíóº êðåäèòè äî 150 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü (goo.gl/kaW4Bs); «Ðàéô-
ôàéçåí áàíê Àâàëü» äàº êðåäèòè 
ãîò³âêîþ äî 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(goo.gl/WmXE4b); «Êðåä³ Àãð³-
êîëü» — äî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(goo.gl/4m89Lj).

ДМИТРО 
НАУМЕНКО, 
СТАРШИЙ 
АНАЛІТИК ГО 
«УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ» 

— «Теплі кредити», попри свою 
доступність, не дозволяють ре-
алізувати великі проекти для 
будинку (для прикладу, повне 
утеплення, монтаж теплового 
пункту тощо). Вони фінансують 
малі ініціативи на рівні однієї 
квартири, що з точки зору модер-
нізації будинку не є правильним 
шляхом для підвищення енерго-
ефективності.
Уже існує негласний поділ, що 
теплі кредити даватимуть тіль-

ки приватним будинкам, а Фонд 
енергоефективності — буде за-
йматися багатоповерхівками. 
Цей фонд буде надавати під-
тримку комплексним проектам 
для багатоповерхівок. Крім ко-
штів, фахівці фонду будуть на-
давати технічну підтримку, де 
можна буде знайти й інженерів, 
і проектантів, і енергоаудитора. 
А ще фахівці робитимуть перевір-
ку заходів з енергоефективнос-
ті — з'явиться більший контроль 
за тим, як скористувалися гро-
шима.
Маю надію, що цієї осені Фонд 
енергоефективності частково 
запрацює: відкриють офіси у ве-
ликих містах, оформлять угоди 
з банками, розроблять методику 
співпраці з фірмами тощо.

З осені 2018 року запрацює нова програма 

Àëüòåðíàòèâà 
äåðæïðîãðàì³ — 
IQ Energy. Ìîæóòü 
ïîâåðíóòè äî 3000 
ºâðî, à ïîçèêó äàþòü 
÷îòèðè áàíêè

ОЩАДБАНК* УКРГАЗБАНК* ПРИВАТБАНК**

Сума кредиту

1 000-50 000
грн

1 000-50 000
грн

до 2 млн
грн

Початковий внесок

від 10%
вартості товару

від 10%
вартості товару

–

Cтрок

до 3 років до 3 років до 7 років

Процентна ставка

17,99%
річних

17,50%
річних

18%
річних

Разова комісія

4,3%
від суми кредиту

2,3%
від суми кредиту

–

«Укрексімбанк» ще розробляє умови кредитування 
* Для власників приватних будинків          ** Для ОСББ та ЖБК

Джерело для інфографіки: Ощадбанк (goo.gl/1EbwYA), 
Укргазбанк (goo.gl/Pyk6i2), Приватбанк (goo.gl/boc8y4)

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗОСІБ

Якщо позичальником є фізична особа-отримувач субсидії — відшкодовується 35% 
суми енергоефективного кредиту.

Якщо в складі ОСББ є отримувачі субсидій, таке ОСББ отримує відшкодування 
у середньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від кількості субсидіантів.

ЯКУ МОЖНА ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ?

20%
суми кредиту 

(але не більше 12 тисяч 
гривень) — механізм 

заміни газових котлів для 
населення

35%
суми кредиту (але 
не більше 14 тисяч 

гривень) — для фізичних 
осіб на впровадження 

енергоефективних заходів

40%
суми кредиту (але не більше 

14 тисяч гривень в розрахунку 
на одну квартиру) — для ОСББ 
та ЖБК як юридичних осіб, для 
загальнобудинкових заходів
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 180119

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íà â³éí³ éîãî îá-
ìèíóëè êóë³, õî÷à 
íà ôðîíò³ áóâ ç ïåð-

øîãî é äî îñòàííüîãî äíÿ. Áàòü-
êî ³ ð³äíèé áðàò çàãèíóëè â áîÿõ. 
Éîìó æ äîëÿ äàëà ìîæëèâ³ñòü 
íàäèâèòèñÿ íà öåé ñâ³ò çà ñåáå ³ 
çà íèõ. Òàê ââàæàº äîâãîæèòåëü. 
Íà ñòàðîñò³ çàëèøèâñÿ íå ñàì. ² 
íå â áóäèíêó äëÿ ïðåñòàð³ëèõ. Âå-
òåðàí ïðîæèâàº ðàçîì ç âíóêîì 
Þð³ºì, éîãî äðóæèíîþ Þë³ºþ ³ 
äâîìà ïðàâíó÷êàìè. Äî íèõ ÷àñòî 
íàâ³äóºòüñÿ ìàìà Þë³¿, ïàí³ Ãà-
ëèíà. Ðàçîì äîãëÿäàþòü ä³äóñÿ. 
Ïðîæèâàþòü ó «õðóùîâö³», íà ÷åò-
âåðòîìó ïîâåðñ³. Ïî êâàðòèð³ Âà-
ñèëü Ìèòðîôàíîâè÷ õîäèòü ñàì, 
ùîïðàâäà, ñïèðàþ÷èñü íà ö³ïîê. 
ßêùî ïîòð³áíî, éîãî áåðå ï³ä ðóêó 
õòîñü ç ð³äí³. À îñü íà âóëèöþ âè-
áðàòèñÿ ç áóäèíêó áåç ë³ôòà öå 
âæå ïðîáëåìà.

— Ó 102 ðîêè ÿ áóâ ó ãîñï³òàë³ 
äëÿ ³íâàë³ä³â, — ðîçïîâ³äàº Âà-
ñèëü Îðëîâ. — Ñòàâ ã³ðøå áà÷èòè. 
Ïîïðîñèâ, ùîá îãëÿíóâ îêóë³ñò. 
Ïåðåâ³ðÿëà ìî¿ î÷³ ë³êàð Ñâ³òëàíà 
Ïàâëþê. Ïîò³ì ñòàëà ùîñü ïèñà-
òè ó êàðòî÷ö³. Ïîêè âîíà ïèñàëà, 
ÿ ïðî÷èòàâ äâà ñëîâà «Ïîòð³áíà 
îïåðàö³ÿ». ß â³äìîâèâñÿ.

Äîâãîæèòåëü íå ðîçóì³º, ÿê öå 
ìîæíà îïåðóâàòè íà î÷àõ. Áà÷è-
òè ñòàâ ùå ã³ðøå. Í³áè â òóìàí³ 
ðîçãëÿäàº ñèëóåòè ëþäåé, ðå÷³. 
Çàòå âèìîâà äóæå ÷³òêà. Âèðîáèâ 
¿¿ ï³ä ÷àñ ñëóæáè ó â³éñüêó, à ïî-
ò³ì íà ðîáîò³ âèêëàäà÷åì ó äâîõ 
â³ííèöüêèõ âèøàõ: ó ìåäè÷íîìó 
é ïåäàãîã³÷íîìó ÷èòàâ ³ñòîð³þ. 
Çàãàëîì ç³ ñòóäåíòàìè â³äïðàöþ-
âàâ 24 ðîêè.

— Âè çâåðí³òü óâàãó, ÿê äî-
áðå çáåðåãëàñÿ ïàì'ÿòü ó Âàñèëÿ 
Ìèòðîôàíîâè÷à, — êàæå âíóê 
Þð³é. — Çàðàç ïî÷óºòå, ÿê áóäå 
ðîçïîâ³äàòè.

ПОЛОНЕНИЙ НІМЕЦЬ 
ЗАКЛИКАВ НАС ЗДАВАТИСЯ 
У ПОЛОН 

Äî â³éíè Îðëîâ â³äñëóæèâ 
ñòðîêîâó, çàê³í÷èâ ïåäàãîã³÷í³ 
êóðñè ³ â÷èòåëþâàâ. Íå äèâíî, 
ùî éîãî ìîá³ë³çóâàëè îäðàçó. 
Êàæå, íà â³éí³ â³í ç ïåðøèõ 
õâèëèí. ̄ õí³é ï³äðîçä³ë çàõèùàâ 
Ïðèáàëòèêó. Ôðîíòîâèê çãàäóº, 
ÿê âçÿëè â ïîëîí í³ìåöüêîãî 
îô³öåðà. «Â³í âðàçèâ íàñ ñâîºþ 
íàõàáíîþ ïîâåä³íêîþ, — çãàäóº 
ñï³ðîçìîâíèê. — Íà âñ³ çàïèòàí-
íÿ â³äïîâ³äàâ îäíàêîâî: çàêëèêàâ 
íàñ çäàâàòèñÿ â ïîëîí. Âèãëÿäàëî 
öå ñì³øíî, àëå æ áóëî íàä ÷èì 
çàäóìàòèñÿ. Óÿâëÿºòå, íàñò³ëüêè 

104-РІЧНИЙ ФРОНТОВИК: «ПО НАС 
СТРІЛЯЛИ НЕ ТІЛЬКИ ФАШИСТИ» 
Справжній ветеран  Першого 
серпня Василю Орлову буде 105 років. 
Пройшов війну, як він каже, з перших 
хвилин. Чому перемогу святкував 
не 9 травня 45-го, а на три дні пізніше? 
Як іншим дожити до його років? Чи є 
у Вінниці старші за віком від нього?

âîðîãàì «âáèëè» â ¿õí³ ãîëîâè, 
ùî ïåðåìîãà áóäå çà íèìè!» 

×àñ â³ä ÷àñó âåòåðàí ðîáèòü 
ïàóçó. Çáèðàºòüñÿ ç äóìêàìè. 
Ñèäèòü íà ñò³ëüö³, îá³ïåðøèñü 
ðóêàìè íà ö³ïîê. Îáëè÷÷ÿ â³äî-
áðàæàº ñïîê³é. «Ìåí³ íå ïîòàëà-
íèëî ç ñàìîãî ïî÷àòêó, — ïðîäî-
âæóº ðîçìîâó. — Â³éíà ïî÷àëàñÿ 
22 ÷åðâíÿ, à âæå 9 ëèïíÿ ÿ ä³ñ-
òàâ ïîðàíåííÿ. Ñàí³òàðíèì ïî-
¿çäîì ïåðåïðàâèëè àæ íà Óðàë, 
ó Ñâåðäëîâñüê. Òàì ë³êóâàâñÿ, à ç 
÷àñîì ïðîéøîâ êóðñè ³ îòðèìàâ 
îô³öåðñüêå çâàííÿ. ×åðåç ï³âðî-
êó — çíîâó íà ôðîíò…» 

СТРІЛЯЛИ ПО «ВІЛІСУ», БІЙЦІВ 
НЕ ЗАЧЕПИЛА ЖОДНА КУЛЯ 

Íà ôðîíò³ áóâàëè ñèòóàö³¿, êîëè 
éîãî ðÿòóâàëî äèâî. Í³áè àíãåë-
îõîðîíåöü â³äâîäèâ á³äó. Íàïðè-
êëàä, ï³ä ÷àñ ôîðñóâàííÿ Äí³ïðà. 
Ñò³ëüêîõ ïîáðàòèì³â çàáðàëè éîãî 
âîäè! Àáî âèïàäîê, êîëè ¿õíÿ ãðó-
ïà íà àâòîìîá³ë³ «Â³ë³ñ» çáèëàñÿ 
ç ìàðøðóòó ³ ïîòðàïèëà ó çàñ³äêó 
ôàøèñò³â. Âîä³é çóì³â âïðàâíî 

ðîçâåðíóòè òåõí³êó. Ïî í³é óñë³ä 
ñòð³ëÿëè ç àâòîìàò³â. Êóë³ ñâèñ-
ò³ëè íàä ãîëîâàìè, ïðîë³òàëè ïî-
ðó÷, àëå íå çà÷åïèëè æîäíîãî ç 
á³éö³â, ÿê³ áóëè â ìàøèí³. Êîëè 
ïîøêîäèëè îäíó øèíó, âîíè ùå 
ïðîäîâæóâàëè ðóõ, äàë³ äîâåëîñÿ 
âèñòðèáóâàòè ³ ï³øêè ò³êàòè ë³-
ñîì. Ãóë â³ä âèáóõó àâòîìîá³ëÿ ïî-
÷óëè, êîëè áóëè äàëåêî â³ä ì³ñöÿ.

Ùå îäèí ùàñëèâèé äëÿ íüîãî 
âèïàäîê ñòàâñÿ ó éîãî äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Íàâ³òü íà â³éí³ ñîëäàòè 
íàìàãàëèñÿ ïðèâ³òàòè ³ìåíèííè-
ê³â. Áîäàé ïîòèñêîì ðóêè, ÷è ïî-
ä³ëèòèñÿ ôðîíòîâèìè ñòà ãðàìà-
ìè. 1 ñåðïíÿ 1943 ðîêó, ó éîãî 
30-é äåíü íàðîäæåííÿ, êðàùèé 
äðóã âèð³øèâ çðîáèòè éîìó ïîäà-
ðóíîê. Çàì³ñòü íüîãî ï³øîâ ïåðå-
â³ðèòè ïîñòè, íà ÿêèõ ÷åðãóâàëè 
ñîëäàòè. Îðëîâ, ÿê ³ éîãî äðóã, 
ìàëè çâàííÿ ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà.

— Íå ïîâåðíóâñÿ ì³é ïîáðàòèì ç 
ïåðåâ³ðêè, — êàæå Âàñèëü Ìèòðî-
ôàíîâè÷. — Êóëÿ âëó÷èëà â íüîãî.

ФРОНТОВІ СТО ГРАМ 
ВІДДАВАВ ДРУЗЯМ 

— ×è ïðàâäà, ùî ïî á³éöÿõ 
ñòð³ëÿëè íå ò³ëüêè í³ìåöüê³ ôà-
øèñòè, à é íàø³ ³ç òàê çâàíèõ 
«çàãðàäîòðÿä³â»? — çàïèòóþ 
ó ñï³âðîçìîâíèêà.

— Ïðàâäà, — â³äïîâ³äàº âåòå-
ðàí. — Òàê ³ áóëî. ² ÿ â³ä÷óâàâ 
¿õ ò³íü çà ñâî¿ìè ïëå÷èìà, ³ ìî¿ 
ñîëäàòè.

Ïðî ñòàë³íñüê³ çàãîíè, ùî «ï³ä-
ïèðàëè» íàñòóïàþ÷³ â³éñüêà, êî-
ëèøí³ ôðîíòîâèêè ðàí³øå ìàëî 
ãîâîðèëè. Òàê³ çàãîíè ä³ÿëè 
ó ×åðâîí³é àðì³¿, àáè óíèêíóòè 
äåçåðòèðñòâà. ßêùî ï³äðîçä³ë 
éøîâ ó íàñòóï, ÷è àòàêó, çðîáè-
òè áîäàé êðîê íàçàä í³õòî âæå 
íå ìàâ ìîæëèâîñò³. Òàêèõ ðîç-
ñòð³ëþâàëè íà ì³ñö³ á³éö³ çãàäà-
íèõ «çàãðàäîòðÿä³â». Ñòð³ëÿëè áåç 
ïîïåðåäæåííÿ.

— ×è íå êðàùå áóëî á, àáè 

âîíè ðàçîì ç âàìè ï³äñèëþâàëè 
íàñòóï?

— Çâè÷àéíî, êðàùå, àëå òî æ 
íå â³ä íàñ çàëåæàëî.

Äåíü Ïåðåìîãè îô³öåð Îðëîâ 
ñâÿòêóâàâ íå 9 òðàâíÿ, à 13. Ï³ñëÿ 
ï³äïèñàííÿ Àêòó êàï³òóëÿö³¿, óãðó-
ïóâàííÿ í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ 
â³éñüê íà òåðèòîð³¿ ×åõîñëîâà÷-
÷èíè â³äìîâèëîñÿ ñêëàñòè çáðîþ 
³ ïðîäîâæóâàëî ÷èíèòè îï³ð. 
Éîãî âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè ò³ëüêè 
12 òðàâíÿ. Ñàìå òàì äëÿ Îðëîâà 
çàê³í÷èëèñÿ ôðîíòîâ³ äîðîãè.

— ×åõè çóñòð³÷àëè íàñ äóæå äî-
áðå, — ðîçïîâ³äàº ôðîíòîâèê. — 
Ì³öíî òèñíóëè ðóêè, äàðóâàëè 
êâ³òè. Çàïðîøóâàëè â³äïî÷èòè, 
ïîìèòèñÿ. Ìåí³ îñîáèñòî âèä³-
ëèëè ê³ìíàòó â îäí³é êâàðòèð³, 
ùîá ì³ã ïîñïàòè. Òàê îñü, âåñü 
öåé ÷àñ á³ëÿ äâåðåé õòîñü ñòîÿâ, 
àáè ä³òè íå çàá³ãëè òóäè ³ íå ðîç-
áóäèëè ñîëäàòà.

Співрозмовник щиро зізнається, 
що не знає, що і як треба робити, 
аби стільки часу, як він, милувати-
ся білим світом. Зате охоче розпо-
відає, як саме він прожив ці роки.
— Жодного разу не пив горіл-
ки, — каже він. — На війні фрон-
тові сто грамів віддавав друзям. 
Вони тільки раді були такому. 
Вино червоне пив. І то дуже 
мало. Ніколи не палив цигарок. 
Не хотілося мені цього робити. 

Спорт? Коли мав дачну ділянку, 
то постійно працював там. Чим 
не зарядка на свіжому повітрі?
Внук Юрій згадує, що в 90 ро-
ків дід Василь міг скопати 
п’ять сотих земельної ділянки. 
А в 93 роки вальсував на їхньо-
му з Юлією весіллі.
— Усе має бути у міру, — гово-
рить довгожитель. — Завжди 
треба пам’ятати золоте прави-
ло — гарно ставитися до людей.

«Секретів довгого життя не знаю»

49 осіб віком від ста років і більше 
нараховується в області станом 
на квітень нинішнього року. З 
них у Вінниці проживає 23 дов-
гожителі, а до кінця року столітній 
ювілей відзначать ще 14 вінничан. 
Будемо сподіватися, доля дасть 
можливість їм дожити до цієї по-
важної дати. У Вінниці є четверо 
людей 1910 року народження.

Загалом вінничан, які народи-
лися з 1910 по 1919 рік, у місті 
нараховується 207 осіб.
П'ять років тому, у 2013-му, 
в області  нараховувалося 
70 осіб, яким виповнилося сто 
і більше років. Найстарішій жи-
тельці краю Ганні Наконечній 
влітку 2013 відзначили 110-літній 
ювілей.

Довгожителів стало менше 

Ó 90 ðîê³â ä³ä Âàñèëü 
ì³ã ñêîïàòè ï’ÿòü 
ñîòîê çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè. À â 93 ðîêè 
âàëüñóâàâ íà âåñ³ëë³ 
âíóêà Þð³ÿ

По квартирі Василь Орлов ходить сам, спираючись на 
ціпок. Якщо потрібно, його бере під руку хтось з рідні
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ТЕТЯНА 
МИШКОВСЬКА, 
ЮРИСТ:

— Сталася до-
сить неприємна 
ситуація, коли 
вирішується кре-

дитний спір з позичальником 
не у правовому полі. У суді банк 
програв, і на сьогодні є рішення, 
яким заборонено виселяти цю 
сім’ю з квартири. Замість того, 
щоб іти до апеляції та спробувати 
оскаржити це рішення, банк уклав 
договір оренди з незрозумілими 
особами, що вирішили шляхом 
незаконного проникнення, зламу 

дверей, зі зброєю зайти в кварти-
ру, покласти на підлогу дитину і 
таким чином спробували захо-
пити квартиру.
Чинним законодавством України 
чітко передбачено, як діяти у ви-
падку, якщо є кредитний спір. 
Вищий спеціалізований суд ще 
в 2012-му році надав рекомендації 
суддям, якими користуються всі 
адвокати країни. У разі, якщо є 
борг, треба звертатися до суду про 
стягнення боргу. Є застава — треба 
звертатися про стягнення на пред-
мет застави чи іпотеки. Залучаєть-
ся державна виконавча служба, 
яка законними шляхами вирішує 

питання. Проникати в чуже житло 
забороняє Кримінальний кодекс.
Що порадити людям у схожих 
ситуаціях? Звертатися до поліції. 
У нашому випадку на виклик при-
їхали чотири екіпажі, відреагува-
ла поліція охорони, органи опіки 
і піклування та Вінницька міська 
рада. Зараз з допомогою юристів 
питання вирішується. Самотужки 
людині розв’язати таку проблему 
не можливо, тому що потрібний 
певний набір знань, щоб бороти-
ся. Кредитні спори — це окремий 
вид правовідносин, який має свою 
специфіку, а тому й не кожен ад-
вокат береться за такі справи.

Як вирішувати кредитний спір

ÑÊÀÍÄÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Í à  â è ê ë è ê 
â åë³òíó íîâîáó-
äîâó íà Çàìîñ-

òÿíñüê³é áëèçüêî 14.20 ìèíóëî-
ãî ÷åòâåðãà ç’¿õàëèñÿ ø³ñòü ïî-
ë³öåéñüêèé íàðÿä³â ç òðüîõ ð³çíèõ 
ï³äðîçä³ë³â. Ç ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
Íàöïîë³ö³¿ òà ç ïîë³ö³¿ îõîðîíè. 
Îñòàíí³ çðåàãóâàëè íà ñïðàöþ-
âàííÿ ñèãíàë³çàö³¿, ÿêó âñòèã óâ³-
ìêíóòè ñèí âëàñíèê³â êâàðòèðè, 
ïåðåø í³æ áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâå-
ð³ çëàìàëè îçáðîºí³ ëþäè.

— Ïåðøèì çàéøîâ ÷îëîâ³ê ç 
ï³ñòîëåòîì, à çà íèì ùå îäèí ³ 
æ³íêà, — ðîçêàçóº òå, ùî ä³çíàâñÿ 
ïîò³ì â³ä ñâîãî ñèíà, ãîñïîäàð 
êâàðòèðè Îëåêñàíäð. — Âëàäèñ-
ëàâ ï³äíÿâ ðóêè ³ ë³ã íà ï³äëîãó. 
Éîãî ïèòàëè, ÷è â êâàðòèð³ º 
çáðîÿ, ÷è âîíà ç³ ìíîþ. Çíàëè, 
ÿêùî ÿ çàðàç ç’ÿâëþñÿ, ³ ïðè ìåí³ 
º ìîÿ çáðîÿ, òî ñòð³ëÿòèìó…

Îëåêñàíäð ó òîé ìîìåíò âæå 
ì÷àâ äîäîìó. Ñèí éîìó ïîäçâî-
íèâ, êîëè ïî÷óâ, ùî â äâåð³ õòîñü 
øêðåáåòüñÿ, à ó â³÷êî ïîáà÷èâ 
ëþäåé, ÿê³ êîëóïàëèñÿ â çàìêó. 
Áàòüêî ñêàçàâ ñèíó ââ³ìêíóòè 
ñèãíàë³çàö³þ. Ï³ñëÿ öüîãî, êàæå, 
çâ'ÿçîê îá³ðâàâñÿ.

Òèì ÷àñîì ó 16-ð³÷íîãî õëîïöÿ 

îçáðîºí³ ãîñò³ çàáðàëè òåëåôîí. 
Éîãî óòðèìóâàëè â êâàðòèð³, çà-
ìêíóâøèñü âñåðåäèí³. Íå âèïóñ-
êàëè ï³äë³òêà, êîëè áàòüêî ïðè-
¿õàâ ³ ñòóêàâ ó äâåð³. Çâ³ëüíèëè 
9-êëàñíèêà íà âèìîãó ïîë³ö³¿. 
Íåâäîâç³ íà ì³ñö³ áóëè ìåäèêè 
øâèäêî¿. ¯õ äîïîìîãà çíàäîáè-
ëàñÿ ³ ìàì³ Âëàäèñëàâà, ³ éîìó 
ñàìîìó. Øêîëÿð òðåìò³â ³ íå ì³ã 
ãîâîðèòè. Ë³êàð³ íàçâàëè éîãî 
ñòàí ãîñòðîþ ðåàêö³ºþ íà ñòðåñ.

Ùî ñàìå êîëåêòîðè ëîìëÿòü-
ñÿ â ¿õíþ êâàðòèðó, Îëåêñàíäð 
çðîçóì³â îäðàçó. Êàæå, âèñåëÿòè 
éîãî ñ³ì’þ ïðèõîäèëè ðàí³øå, àëå 
òàê, ÿê öüîãî ðàçó, ùå íå áóëî. 
Ó êîëåêòîð³â áóëî äâà ï³ñòîëåòè.

Îäèí ³ç íèõ — íàãîðîäíèé 
«Ãëîê-17». Éîãî âëàñíèê — ÀÒÎ-
âåöü, ÿêèé âëîìèâñÿ â êâàðòèðó 
ïåðøèì ³ áóâ íàéñòàðøèì ç ó÷àñ-
íèê³â çàõîïëåííÿ. Ðåøòà — ñïîð-
òèâí³ õëîïö³ ïî ðîê³â 20 ³ äâ³ æ³íêè. 
Îäíà ç íèõ êåðóâàëà ä³ÿìè ðåøòè.

— Öå ðîçá³é àáî áàíäèòèçì! 
²íàêøå íå íàçâàòè, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð. — Öåé ÀÒÎâåöü ìàâ 
³ç ñîáîþ àæ 100 íàáî¿â. Ç ÷îòèð-
ìà ð³æêàìè ïðèéøîâ çàõîäèòè 
â «îðåíäîâàíó» êâàðòèðó.

НАКАПАЛИ МІЛЬЙОНИ 
Îëåêñàíäð á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â 

òîìó âçÿâ âàëþòíèé êðåäèò ï³ä 

ОЗБРОЄНІ КОЛЕКТОРИ ПОКЛАЛИ 
ПІДЛІТКА ОБЛИЧЧЯМ У ПІДЛОГУ 
Кредитні війни  У цю заставлену 
за валютний кредит квартиру приходили 
раніше. А цього разу вломилися з 
двома пістолетами і поклали на підлогу 
16-річного хлопця, що був сам. Його 
батьки називають бандитизмом те, що 
поліція кваліфікувала, як самоуправство. 
Подружжя виграло суд з банком, але 
група колекторів, на чолі з жінкою, 
здійснила силовий захват

çàñòàâó æèòëà, ÿêå áóëî âëàñí³ñ-
òþ éîãî äðóæèíè. Òîð³ê áàíê, ÿê 
ðîçêàçàëà þðèñò Òåòÿíà Ìèø-
êîâñüêà, ïåðåîôîðìèâ êâàðòèðó 
íà ñåáå. Íå ÷åðåç ñóä, à â äåð-
æàâíîãî ðåºñòðàòîðà. Äëÿ öüîãî 
âèñòà÷èëî óãîäè ïî êðåäèòó ³ 
äîâ³äêè ïðî áîðã ïåðåä áàíêîì.

À ñóìà ïîçèêè áóëà ïðèáëèçíî 
180 òèñÿ÷ äîëàð³â. Îö³íî÷íà âàð-
ò³ñòü êâàðòèðè íà ìîìåíò îôîðì-
ëåííÿ çàñòàâè — 250 òèñÿ÷ óìîâ-
íèõ îäèíèöü. Ñüîãîäí³, çà íîâèì 
êóðñîì äîëàðà ³ ç íàðàõîâàíîþ 
ïåíåþ, ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâïàêè. 
Êâàðòèðà êîøòóº ìåíøå áîðãó. 
Áàíê íàðàõóâàâ ñóìó äî ñïëàòè 
ï³ä 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

— Ó íàñ áóâ á³çíåñ — 
ì’ÿñîêîìá³íàò, — ðîçêàçóº Îëåê-
ñàíäð. — Áðàëè êðåäèò â «ÏÓÌÁ» 
äëÿ íüîãî. Äðóæèíà ñòàëà ïîðó÷è-
òåëåì ³ çàñòàâèëà êâàðòèðó. Ïîò³ì 
á³çíåñ ó íàñ ðåéäåðñüêèì ñïîñîáîì 
çàáðàëè, ³ ìè âèïëà÷óâàëè ò³ëüêè 
ïðîöåíòè. Ç áàíêîì ñï³âïðàöþ-
âàëè. Êîëè çðîçóì³ëè, ùî á³ëüøå 
íå ïîòÿãíåìî, âèñòàâèëè êâàðòè-
ðó íà ïðîäàæ. Çíàéøëè ðåàëüíîãî 
ïîêóïöÿ, àëå â ê³íö³ ðîêó â áàíêó 
íå ìàëè ÷àñó íà íàñ ³ ï³ñëÿ íîâîãî 
ðîêó òåæ â³äñòðî÷óâàëè. Âðåøò³ 
ïîêóïåöü íå ñòàâ ÷åêàòè, ï³øîâ…

У ЧИЇ КИШЕНІ?
Ò³ ëþäè, ÿê³ çëàìàëè âõ³äí³ 

äâåð³ â êâàðòèð³ íà Çàìîñòÿí-
ñüê³é, íàçâàëèñÿ ïîë³ö³¿ íàéìà-
÷àìè íàçâàíî¿ êâàðòèðè. Ó íèõ 
áóâ äîãîâ³ð îðåíäè. Òàêèé óêëàâ 
ç êîëåêòîðàìè áàíê ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèïèñàâ 
ñ³ì’þ áîðæíèê³â.

— Ð³øåííÿ ïðî âèñåëåííÿ áóëî 
çàî÷íå, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Ìèø-
êîâñüêà. — Ìè éîãî îñêàðæèëè 
³ ñêàñóâàëè, ÿê íåçàêîííå. Æèò-
ëîâèé êîäåêñ Óêðà¿íè çàáîðîíÿº 
âèñåëÿòè ç êâàðòèðè, ÿêùî âîíà 
íå áóëà êóïëåíà â êðåäèò, áåç 
íàäàííÿ ³íøîãî æèòëà. Ó äàíîìó 
âèïàäêó âëàñíèêè óçàãàë³ ãîâî-
ðèëè áàíêó ò³ëüêè ïðî ïðîäàæ 
êâàðòèðè äëÿ çàêðèòòÿ áîðãó. Àëå 
íåìàº öüîãî ïðîäàæó!

×îìó áàíê, çàì³ñòü ïîâåðíóòè 
áîðã çà ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ îá’ºêòà 
çàñòàâè, â³ääàâ êâàðòèðó êîëåê-
òîðàì?

— Ïèòàííÿ íå â áàíêó, — êàæå 
þðèñòêà. — Çàâæäè º ëþäñüêèé 
ôàêòîð. Êð³ì êåð³âíèöòâà, º 
ùå çâè÷àéí³ ïðàö³âíèêè. Ïåðå-
îôîðìèòè äàíó êâàðòèðó çà òðè 
êîï³éêè, ÿê âîíè ¿¿ ïåðåîôîðìè-
ëè, ³ ïîò³ì ïðîäàòè, ÿê áà÷èìî, 
íå ïðîáëåìà. Õòîñü õî÷å ïðîñòî ö³ 
êîøòè ñîá³ ïîêëàñòè â êèøåíþ.

ПОЛІЦІЯ «ВІДБИЛА» ЖИТЛО 
Â³ä÷èíèòè äâåð³ ñï³ðíî¿ êâàð-

òèðè çìóñèëà êîëåêòîð³â ïîë³ö³ÿ. 
Êâàë³ô³êóâàëè ôàêò çàõîïëåííÿ 
÷óæîãî æèòëà ç íåïîâíîë³òí³ì 
âñåðåäèí³, çà ñëîâàìè ïðåñ-
îô³öåðà îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííè 
Îë³éíèê, ÿê ñàìîóïðàâñòâî.

— ²ç íèõ í³õòî íå ÷åêàâ, ùî 
ïðè¿äå ñò³ëüêè ïîë³ö³¿ ³ àäâîêàòè. 
Âîíè ðîçðàõîâóâàëè, ùî ëþäè 
çëÿêàþòüñÿ ³ ï³äóòü, — êàæå Òå-
òÿíà Ìèøêîâñüêà. — À ïîë³ö³ÿ 
äóæå ãàðíî ñïðàöþâàëà. Âè-
ëó÷èëè ó öèõ áàíäèò³â áîéîâó 
çáðîþ, çàáðàëè ¿õ íà äîïèò ó â³ä-
ä³ëåííÿ, â³äêðèëè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ³ ìàò³ð Âëàäèñëàâà 

âèçíàëè ïîòåðï³ëîþ.
Îò ò³ëüêè êâàë³ô³êàö³ÿ, ÿê äó-

ìàº þðèñòêà, ìàëà á áóòè ñóâîð³-
øà. ̄ ¿ êë³ºíòè òåæ õî÷óòü, ùîá ä³¿ 
êîëåêòîð³â âèçíàëè íåçàêîííèì 
ïðîíèêíåííÿì äî æèòëà, ñêîº-
íèì ãðóïîþ îñ³á òà ç³ çáðîºþ.

ßê ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê Ë³âî-
áåðåæíî¿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí Àíäðó-
ùàê, óìèñåë â ó÷àñíèê³â çàõî-
ïëåííÿ áóâ íå íà ïðîíèêíåí-
íÿ, à íà çàâîëîä³ííÿ ïðåäìåòîì 
ñïîðó, êâàðòèðîþ. Öå ÿêðàç ³ º 
ñàìîóïðàâñòâîì. Â³í ðîçêàçàâ, 
ùî êîëåêòîðè ïðè¿õàëè ç Êèºâà. 
Íèìè êåðóâàëà æ³íêà ç³ øëåéôîì 
òàêèõ çàõîïëåíü ïî âñ³é êðà¿í³. 
Ç ï³ñòîëåò³â ìàëè îäèí áîéîâèé, 
íàãîðîäíèé, à äðóãèé — ïðèñòð³é 
äëÿ â³äñòð³ëó ãóìîâèõ êóëü.

— Ï³ñòîëåòè áóëè ó êîáóðàõ, 
âîíè ¿õ íå çàñòîñîâóâàëè, ³ õëîï-
öåâ³ çáðîºþ íå ïîãðîæóâàëè, — 
ñêàçàâ íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿. — Éîãî 
âèïóñòèëè ìàéæå îäðàçó, à ïîò³ì 
â³ä÷èíèëè äâåð³ íà ìîþ âèìîãó, 
âèéøëè ³ äàëè ïîÿñíåííÿ. Ïî ö³é 
êâàðòèð³ äîáðå çíàþ ñèòóàö³þ, 
òîìó ùî òóäè íåîäíîðàçîâî ïðè-
¿æäæàëè ïðåäñòàâíèêè áàíêó ³ 
áóëè âèêëèêè. Ìè ùîðàçó ïîÿñ-
íþâàëè, ùî âñåëåííÿ-âèñåëåííÿ 
ìàº â³äáóâàòèñÿ çà ó÷àñò³ ÄÂÑ, 
à íå òàêèì ÷èíîì. Çàêîí îäèí 
äëÿ âñ³õ.

Æóðíàë³ñò òåëåôîíóâàëà þðèñ-
òó, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè 
áàíêó ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ ðîçãëÿ-
ä³â êîíôë³êòó ó Â³ííèöüêîìó 
ì³ñüêîìó ñóä³. Àëå êîìåíòàð 
íå îòðèìàëà, áî òåëåôîí áóâ âè-
ìêíåíèé. Ðåäàêö³ÿ íàäðóêóº â³ä-
ïîâ³äü ñòîðîíè «ÏÓÌÁ», ÿêùî 
òàêó îòðèìàº.

Êîëåêòîðè ç Êèºâà 
âëîìèëèñÿ ó 
â³ííèöüêó êâàðòèðó 
áåç äåðæâèêîíàâö³â. 
Âñåëèòèñü îçáðîºíèì 
íå äàëà ïîë³ö³ÿ

У спірній квартирі. На передньому плані поліція вилучає 
зброю в колектора. Позаду - медики допомогають власникам
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Ïåðøà àåðîç-
éîìêà Â³ííèö³ 

äàòîâàíà ïî÷àòêîì íóëüîâèõ. ¯¿ 
çä³éñíþâàëè ç êàá³íè â³éñüêîâîãî 
ãåë³êîïòåðà. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â³-
äåî ñòàëî â³ðóñíèì, àäæå ðàí³øå 
ì³ñòÿíè í³÷îãî ïîä³áíîãî íå áà-
÷èëè. Ðîëèê ïåð³îäè÷íî âèêî-
ðèñòîâóâàëè ó ð³çíîìàí³òíèõ ñþ-
æåòàõ, ïåðåäà÷àõ ³ ê³íîñòð³÷êàõ. 
Äðóãå â³äåî ç âèñîòè ç’ÿâèëîñÿ 
÷åðåç á³ëüø í³æ äåñÿòîê ðîê³â, 
ç ïîÿâîþ áåçï³ëîòíèõ ë³òàëü-
íèõ àïàðàò³â, êâàäðîêîïòåð³â. 
Â³ííèöüêèì ïåðøîâ³äêðèâà÷åì 
ñòàâ Âàäèì Òåðåëþê. Ñàìå â³í 
â³äçíÿâ òà îïðèëþäíèâ âèãëÿä 
íà îñ³ííº ì³ñòî ç âèñîòè ïòàøè-
íîãî ïîëüîòó.

Ìèíóëî ê³ëüêà ðîê³â. Ìåðåæà 
ïåðåïîâíåíà êàäðàìè, â³äçíÿòè-
ìè çà äîïîìîãîþ öüîãî àïàðàòà. 
Òà é ìîäèô³êàö³é âæå âèïóùå-
íî ÷èìàëî. Àëå äëÿ áàãàòüîõ öåé 
ïðèñòð³é äî öüîãî ÷àñó çàëèøà-
ºòüñÿ íåïåðåáîðíèìè íåòðÿìè. 
Òîìó ìè çóñòð³ëèñÿ ç Âàäèìîì 
Òåðåëþêîì, ùîá ïîãîâîðèòè ïðî 
ñïåöèô³êó àåðîçéîìêè, õàðàêòå-
ðèñòèêó äðîí³â, ðåàêö³þ ëþäåé 
íà êîïòåð, òðóäíîù³ ç éîãî âèêî-
ðèñòàííÿ, ìîæëèâîñò³ çàðîá³òêó 
òà ïðîåêò «Íà âèñîò³».

— Ëþäè, ó ÿêèõ º êâàäðîêîï-
òåð, ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ êàòåãîð³¿: 
ò³, õòî ë³òàº ³ ò³, õòî çí³ìàº. Ïåð-
ø³ òàêîæ ìîæóòü ùîñü â³äçíÿòè, 
àëå íå ñêëàäíå, á³ëüø àìàòîðñüêå. 
ß íàëåæó äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿. Òîá-
òî ñêëàäí³ òðàºêòîð³¿ ïîëüîòó, 

íåòèïîâ³ êàäðè, îáåðòè êàìåðè, 
ïîâîðîòè — öèì ÿ é çàéìàþñÿ.

Ïåðøèé ë³òàëüíèé àïàðàò Âà-
äèì êóïèâ ïðèáëèçíî ÷îòèðè 
ðîêè òîìó. Â³í ñòàâ äîñèòü äî-
ðîãèì ïðèäáàííÿì. Òóäè æ ìîæíà 
ïðèïëþñóâàòè âèòðàòè íà ðåìîíò 
(àäæå ó íîâà÷ê³â, ÿê ïðàâèëî, 
íå âèõîäèòü ïðîôåñ³éíî êåðóâàòè 
òàêèìè àïàðàòàìè ç ïåðøèõ ãî-
äèí) òà îáñëóãîâóâàííÿ. Óæå ÷åðåç 
òèæäåíü ç ìîìåíòó êóï³âë³, Âàäèì 
âëåò³â ó ñòîâï ³ çëàìàâ ëîïàò³ — 
ïåðø³ 20 áàêñ³â íà ðåìîíò.

— Íàâ÷èòèñÿ ë³òàòè íå âàæêî. 
²íøà ñïðàâà íàâ÷èòèñÿ ïðàâèëü-
íî ë³òàòè. ßê îò ó ï³ëîò³â, ìàº 
áóòè 20–25 ãîäèí ïîëüîò³â ó ðó÷-
íîìó ðåæèì³. Êîëè, íàïðèêëàä, 
ë³òàºø ïî âóçüêèõ àëåÿõ, ç îáîõ 
áîê³â áóäèíêè, à òè ùå é íà â³òåð 
ìàºø øâèäêî ðåàãóâàòè.

— ×îìó êâàäðîêîïòåð? Òîìó 
ùî íà çåìë³ íàáðèäëî çí³ìàòè. 
Áóëè îäí³ é ò³ ñàì³ ïàíîðàìè: 
«Êíèæêà» ³ ì³ñüêâèêîíêîì. 
À ìåí³ õîò³ëîñÿ áóòè âèùå. ßêáè 
íå äðîí, ÿ á í³êîëè íå ïîáà÷èâ, 
íàñê³ëüêè ãàðíî çâåðõó âèãëÿäàº 
ïëîùà á³ëÿ Óí³âåðìàãó. Áî çíèçó, 
ÿêùî ÷åñíî, âîíà í³ÿêà.

(НЕ)КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 
Ïåðøèì â³äåî, ÿêå â³äçíÿâ 

Âàäèì, áóëà îñ³ííÿ Â³ííèöÿ. 
×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî ðîëèê 
çàéøîâ «íà óðà». Öå ³ íàäèõíó-
ëî ñòâîðèòè îêðåìèé ïðîåêò ç 
àåðîçéîìêè — «Íà âèñîò³».

— Â³äåî âèêëàäàþ íà YouTube-
êàíàë³. Çäåá³ëüøîãî çí³ìàþ ì³ñ-
öÿ, ó ÿêèõ áóâàþ: ð³çí³ êóòî÷êè 
íàøîãî ì³ñòà, Â³ííèöüêó îá-
ëàñòü, Êàðïàòè, Ïðèï’ÿòü. À íà-

ВІННИЧАНИН КУПИВ ДРОН 
І ПОДИВИВСЯ НА СВІТ ПО-ІНШОМУ 
На висоті  Квадрокоптери, що дзижчать 
над нашими головами, поволі перестають 
дивувати. Але ще кілька років тому ми 
не знали навіть, що це таке, та летюча 
залізяка. Разом із першовідкривачем 
вінницької аерозйомки, говоримо про цей 
диво-винахід і те, як усе починалося

çâà õî÷ ³ áàíàëüíà, àëå ãîâîðèòü 
ñàìà çà ñåáå. Òîáòî ÿ íå çí³ìàþ 
íà çåìë³, ò³ëüêè ç âèñîòè ³ ò³ëüêè 
òå, ùî ìè íå ìîæåìî ïîáà÷èòè, 
íå ï³äí³ìàþ÷èñü ó ïîâ³òðÿ.

Âàäèì ðîçïîâ³â, ùî íå ïëàíó-
âàâ ðîáèòè ïðîåêò «Íà âèñîò³» êî-
ìåðö³éíèì. Àëå ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ 
ê³ëüêîõ â³äåî, äî íüîãî çâåðíóëè-
ñÿ ç Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Çàïðîïî-
íóâàëè â³äçíÿòè êîðîòê³ ðîëèêè-
ïðåçåíòàö³¿ ïî êîæíîìó ðàéîíó 
îáëàñò³. Äëÿ ïîëüñüêèõ ³íâåñòîð³â. 
Òàê â³ííè÷àíèí îòðèìàâ ïåðøèé 
ãîíîðàð çà àåðîçéîìêó.

— Ñâîãî ÷àñó ÿ çíÿâ ê³ëüêà 
â³äåî ôîíòàíó Roshen. Ï³ñëÿ 
öüîãî ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè ðîç-
ðîáíèêè ôîíòàíó ç Í³ìå÷÷èíè ³ 
ïîïðîñèëè íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ 
çðîáèòè ïðåçåíòàö³éíå â³äåî ¿õ 
òâîð³ííÿ. Ðîáîòà ¿ì ñïîäîáàëàñÿ 
³ âîíè çàïðîïîíóâàëè â³äçíÿòè 
ïîä³áí³ ïðåçåíòàö³¿ é ³íøèõ ñâî¿õ 
îá’ºêò³â: äâà ôîíòàíè ó Äóáà¿ ³ 
îäèí ó Ñèíãàïóð³.

МРЯКА — МОЖНА, 
ВІТЕР — СТРАШНО 

— Ïåðø í³æ êóïóâàòè êâàäðî-
êîïòåð, ïîòð³áíî âèçíà÷èòèñÿ, 
íàâ³ùî â³í òîá³ ïîòð³áåí, — êàæå 

Âàäèì Òåðåëþê. Çà éîãî ñëîâàìè, 
öåé àïàðàò äóæå äîðîãèé, òîìó 
éîãî ñêëàäíî îêóïèòè. Ñàì Âà-
äèì çì³íèâ óæå ê³ëüêà ìîäåëåé, 
â³äçíÿâ íå îäèí äåñÿòîê ðîëè-
ê³â, ó òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíèõ, ³ 
ò³ëüêè-íî âèéøîâ ó íóëü.

— Çà óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, ó íàñ íåìàº í³ÿêèõ çà-
áîðîí íà ïîëüîòè. Àëå º ðå÷³, 
çà ÿêèìè âàì àâòîìàòè÷íî äî-
âåäåòüñÿ ñë³äêóâàòè. Íàïðèêëàä, 
ïîãîäà. ß ïðîêèäàþñÿ ³ îäðàçó çà-
õîäæó íà GISMETEO, ùîá ïîäè-
âèòèñÿ øâèäê³ñòü â³òðó. Äî öüîãî 
ÿ í³êîëè íå çâåðòàâ íà öå óâàãó.

Òàêîæ âëàñíèêè êîïòåð³â 
â³äñë³äêîâóþòü íàÿâí³ñòü îïà-
ä³â. Íàïðèêëàä, ìðÿêà — öå 
íå ñòðàøíî, à îò ï³ä ÷àñ äîùó 
ë³òàòè íåáàæàíî.

— Ï³ä ÷àñ âèáóõ³â ó Êàëèí³âö³, 
ÿ âèéøîâ î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³ 
íà âóëèöþ, çëåò³â íà 500 ìå-
òð³â óãîðó, çàâèñ ³ ïî÷àâ çí³-
ìàòè. Ìåíå ïî÷àëî çíîñèòè, áî 
ÿ íå âðàõóâàâ ñèëó â³òðó. Íàïðàâ-
ëÿâ êàìåðó äîíèçó, àëå í³÷îãî 
íå áóëî âèäíî, òîìó íå ì³ã âè-
çíà÷èòè ñâîº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ.

Óäåíü ìîæíà áóëî á ñêåðóâàòè 
äðîí íà íàéáëèæ÷èé äàõ, à ïî-

ò³ì çàáðàòè. Àëå òîä³, ó òåìðÿâ³, 
ðîáèòè öå áóëî äóæå ðèçèêîâàíî.

— Êâàäðîêîïòåð ë³òàº çàâäÿ-
êè ç’ºäíàííþ ³ç ñóïóòíèêàìè. 
Ó ñåðåäíüîìó ¿õ 15–17. Òîáòî, 
ÿêùî çâ’ÿçîê ç îäíèì âòðà÷àºòü-
ñÿ, éîãî àâòîìàòè÷íî ï³äõîïëþº 
³íøèé. Ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè ñêëàä-
íî çîð³ºíòóâàòèñÿ, ðÿò³âíîþ ñòàº 
êíîïêà «H», ÿêà ïîâåðòàº êîïòåð 
ó òî÷êó çëüîòó. Òîä³ áóëà ÿêðàç 
òàêà ñèòóàö³ÿ.

«ЗЛІТАЄ ДО 500 МЕТРІВ. 
КОШТУЄ ДОРОГО» 

Âàäèì ðîçïîâ³äàº, ùî ñüîãîäí³ 
ó Â³ííèö³ â³äíîñíî áàãàòî ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü äðîíè. Òà çà ñëîâàìè 
÷îëîâ³êà, á³ëüø³ñòü ç íèõ ïðîñòî 
ë³òàº. Òèõ, õòî ïðîôåñ³éíî çà-
éìàºòüñÿ àåðîçéîìêîþ, îäèíèö³. 
Àëå ëþäè äî öèõ ï³ð ³ç ö³êàâ³ñòþ 
ñïîñòåð³ãàþòü çà ïîëüîòàìè êîï-
òåð³â. Õî÷à, âæå íå òàê æâàâî, 
ÿê ðàí³øå.

— Ïàì’ÿòàþ ñâî¿ ïåðø³ ïîëüî-
òè á³ëÿ “Êíèæêè”. Òàì â³äêðèòà 
ïëîùà, òîìó öå ãàðíå ì³ñöå äëÿ 
òðåíóâàíü. ß âæå îïóñòèâ äðîí 
³ â³äêðó÷óâàâ ãâèíòè, êîëè ïî-
áà÷èâ, ùî ïîçàäó ç³áðàëîñÿ äåñü 
äâàäöÿòü ãëÿäà÷³â. Âîíè òèõåíüêî 
ñïîñòåð³ãàëè, ùî æ òî çà äèâî òåõ-
í³êè òàêå ë³òàº. Ïîò³ì ÿ õîò³â íà-
â³òü ôóòáîëêó çàìîâèòè ³ç íàïè-
ñîì íà ñïèí³: «Çë³òàº äî 500 ìå-
òð³â. Êîøòóº äîðîãî». Òîáòî ö³ 
ïèòàííÿ íàñò³ëüêè ÷àñòî ñòàâèëè, 
ùî äóìàâ ó êðàéíîù³ âäàâàòèñÿ.

Çàðàç ëþäè âæå òðîõè çìèðè-
ëèñÿ ³ç òèì, ùî, ÷àñ â³ä ÷àñó, 
íàä íèìè ùîñü ìîæå äçèæ÷àòè. 
Àëå ö³êàâ³ñòü âñå îäíî º. Îñîáëè-
âî ó ä³òåé, ÿê³ áà÷àòü â êîïòåð³ 

Âàäèìà í³ùî ³íøå, ÿê âåëèêîãî 
ëåòþ÷îãî æóêà.

НАДЗВИЧАЙНО РОЗУМНА 
МАШИНА 

Â³ííè÷àíèí çì³íþº äðîíè ÷åðåç 
îäíó ìîäåëü. Êàæå, ö³êàâ³ îíîâ-
ëåííÿ âèõîäÿòü ïîñò³éíî, à ëþ-
äèí³, ÿêà çàéìàºòüñÿ ïîä³áíîþ 
çéîìêîþ ïðîôåñ³éíî, ïîòð³áíî 
éòè â íîãó ³ç ÷àñîì. Ìîäåëü êîï-
òåðà, ÿêà ó Âàäèìà íàðàç³, ìàº 
äàëüí³ñòü ïîëüîòó 7 ê³ëîìåòð³â. 
Ïðè öüîìó êåðóþ÷èé áà÷èòü 
íà ïóëüò³ êàðòèíêó ³ òî÷íå ì³ñ-
öå çíàõîäæåííÿ. Âèñîòà 500 ìå-
òð³â — öå ñòàíäàðòíå îáìåæåííÿ.

— Àëå éîãî ìîæíà çëàìàòè. 
Ìàêñèìàëüíà âèñîòà, íà ÿêó 
ï³äí³ìàëè àíàëîã³÷íèé êîïòåð, — 
10 ê³ëîìåòð³â. Àëå íå ôàêò, ùî 
ïîò³ì â³í çâ³äòè ïîâåðíåòüñÿ. 
Òîìó ðèçèêóâàòè íå õî÷ó.

Äðîí Âàäèìà ë³òàº íà àêóìó-
ëÿòîðàõ. Â³í îñíàùåíèé êàìå-
ðîþ ³ç ðîçä³ëüíîþ çäàòí³ñòþ 4K 
³ çäàòåí çí³ìàòè â³äåî 22 õâèëèíè 
ïîñï³ëü. Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü, 
ÿêó ðîçâèâàº êîïòåð ó ñïîðòðå-
æèì³, 74 êì/ã.

— Ñàìèõ æå ðåæèì³â ³ñíóº 
ö³ëà êóïà. Íàïðèêëàä, «Follow 
me» — ðåæèì, êîëè êóäè á òè 
íå ï³øîâ, êîïòåð áóäå ðóõàòè-
ñÿ çà òîáîþ àáî ëþäèíîþ, ÿêà 
òîá³ ö³êàâà. Ïðè öüîìó êàìåðà 
çàâæäè áóäå íàïðàâëåíà íà öþ 
ëþäèíó, — ãîâîðèòü Âàäèì Òåðå-
ëþê. — Öå íàäçâè÷àéíî ðîçóìí³ 
ìàøèíè. Àëå ìåíå, ìàáóòü, âæå 
íå çäèâóºø í³÷èì. Ç íèìè ÿ â³ä-
÷óâàþ ñåáå, ÿê ðèáà ó âîä³. Ðîç-
áóäè ìåíå î òðåò³é íî÷³ — ³ ÿ ³ç 
çàïëþùåíèìè î÷èìà ïîëå÷ó.

Існує велика різноманітність 
коптерів. Це й квадрокоптери 
(4-гвинтові) й гексакоптери 
(6–8-гвинтові). Останні вико-
ристовуються для зйомки важ-
кими камерами, що кріпляться 
на масивні підвіси. Вага камер 
може досягати 10-15 кг. На від-
міну від гексо-, які зазвичай 
використовують для зйомки 
кіно, квадрокоптери літають 
у звичайних умовах і знімають 
невеличкою вбудованою ка-

мерою. Вага такої конструкції 
не перевищує 1,5–2 кг. Лідерами 
світового ринку є компанія DJI, 
що виробляє всю лінію коптерів. 
Ціна на дрони стартує від $600.
При придбанні таких девайсів 
обов’язково переконайтеся в на-
явності офіційної гарантії вироб-
ника. У випадку несправностей 
або краху не з вашої провини, 
фірма-виробник повністю від-
шкодує збитки. Аж до заміни 
новим апаратом.

Якщо плануєте обрати якісний дрон 

Вадиму знадобилося майже чотири роки, щоб 
окупити свої коптери. Проте «налітався» на них 
вдосталь: тільки за перший рік — понад 800 км 

Ç êâàäðîêîïòåðîì 
ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå, ÿê 
ðèáà ó âîä³. Ðîçáóäè 
ìåíå î òðåò³é íî÷³ — 
³ ÿ ³ç çàïëþùåíèìè 
î÷èìà «ïîëå÷ó»
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Микола Завальний вчений аг-
роном. Закінчував Одеський 
сільськогосподарський інститут. 
Селекцією хурми займається по-
над 40 років. У радянські часи 
йому поталанило працювати 

у Нікітському ботанічному саду, 
зокрема, у дослідному господар-
стві «Новокаховське». Наукові 
досліди проводив також в опо-
рному пункті академії наук ко-
лишнього СРСР, що знаходився 

у місті Гагри.
— Ті плоди, що на ринку, як тра-
ва, у порівнянні з хурмою з мого 
саду, — каже співрозмовник. — 
Можливо тому, що їх доставля-
ють до нас замороженими.

«Як трава у порівнянні з моїми плодами»

Оскільки в помаранчевій хур-
мі багато бета-каротину і ві-
таміну А, її рекомендують для 
профілактики онкологічних 
захворювань, а також анемії, 
недокрів’я, щитової залози та 
сечокам’яної хвороби. Хурма 

містить глюкозу, сахарозу, йод, 
магній, натрій, кальцій, марга-
нець, залізо. Вітамін Р зменшує 
крихкість судин; вітамін С (його 
в ягоді 53%), має загальнозміц-
нюючу дію. У ній багато пекти-
ну, який корисний для травної 

системи, а тому є важливим 
компонентом багатьох дієт, 
показаних при розладах трав-
лення. Доведено, що в хурмі 
вдвічі більше корисних мікро-
елементів і харчових волокон, 
ніж у яблуках.

Рекомендовано для профілактики онко 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â ³ í í è ÷ à í ê à , 
Ïîä³ëüñüêà ðàííÿ, 
Êñåí³ÿ, Ìàð’ÿíà, 

Ìèðîñëàâà — öå íàçâè ñîðò³â, 
âèâåäåíèõ Ìèêîëîþ Çàâàëüíèì. 
Íà öüîìó äîñë³äè íå çàê³í÷èëè-
ñÿ. Ñï³âðîçìîâíèê ç³çíàºòüñÿ, ùî 
ïðîäîâæóâàòèìå ¿õ äîòè, äîêè 
ñòàíå ñèë. Íà ï³äõîä³ ùå äåê³ëüêà 
íîâèõ âèä³â. Çàãàëîì ó éîãî ñàäó 
ïðèáëèçíî 20 äåðåâ õóðìè.

— ×îìó õóðìà? — çàïèòóþ 
ïàíà Ìèêîëó.

— Íå ò³ëüêè òîìó, ùî ïëîäè 
êîðèñí³ ³ ñìà÷í³, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Öå ñòâîðåííÿ íîâîãî, 
òîãî, ÷îãî íå âäàëîñÿ ³íøèì. Öå 
ïîñò³éí³ åêñïåðèìåíòè. Ðîç÷àðó-
âàííÿ â³ä íåâäà÷. Çíàºòå, ñê³ëü-
êè ðàç³â ÿ ãîâîðèâ ñîá³: «Âñå! 
Êðàïêà!» ×åðåç äåÿêèé ÷àñ çíîâó 
áðàâñÿ äî ðîáîòè. ² îñü íàðåøò³ 
äîâãîî÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò.

У ДВА РАЗИ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ ВАГА 

Äâà çàâäàííÿ ñïî÷àòêó ñòàâèâ 
ïåðåä ñîáîþ ñåëåêö³îíåð. Ïðî 
ïåðøå âæå çãàäóâàëè — âèâåñ-
òè ìîðîçîñò³éêèé ñîðò, çäàòíèé 
âèòðèìóâàòè òåìïåðàòóðè íàøî¿ 
îáëàñò³. Ùîá õóðìà ðîñëà ó íàñ, 
ÿê ðîñòóòü ÿáëóêà, çàçíà÷àº Çà-
âàëüíèé. Äðóãå — äîâåñòè âàãó 

ïëîä³â äî 200–300 ãðàì³â. Ï³ä ÷àñ 
ðîáîòè ç’ÿâèëîñÿ òðåòº.

— Ùå îäíà ìð³ÿ — äîâåñòè 
äîñòèãàííÿ ïëîä³â ó íàéï³çí³-
ø³ òåðì³íè, — ïîÿñíþº ñåëåê-
ö³îíåð. — Ó íàøèõ óìîâàõ, öå 
ê³íåöü æîâòíÿ. Äëÿ ÷îãî? Ùîá 
ùå äîâøå ëàñóâàòè íèìè. Îäíî-
÷àñíî ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó íàä 
çá³ëüøåííÿì âàãè ïëîäó.

Çà îäèí ñåçîí éîãî ñîíÿ÷í³ 
ôðóêòè äâà ðàçè äîäàëè ó âàç³. 
ßêùî ó 2016 âîíè âàæèëè 
ïî 70 ãðàì³â, òî òîð³ê óæå ñÿãíó-
ëè 150–160 ãðàì³â. Íàéá³ëüøèé 
ðîçì³ð ïëîä³â äàâ ñîðò Ïîä³ëü-
ñüêà ðàííÿ. Ñåëåêö³îíåð ïåðå-
êîíàíèé, ùî âàãà ìîæå áóòè ùå 
á³ëüøà. «ßêùî âäàñòüñÿ çá³ëüøè-
òè ¿¿ äî 200–300 ãðàì³â, ìîæíà 
íîñà çàäèðàòè ïåðåä òèìè, õòî 
çíàºòüñÿ íà õóðì³», — óñì³õàºòüñÿ 
ïàí Ìèêîëà.

Çàâàëüíèé äóæå â³äâåðòà ³ ùèðà 
ëþäèíà. Â³í íå çàïåðå÷óº ïðî-
òè òîãî, àáè ðîçïîâ³ñòè ÷èòà÷àì 
ñóòü åêñïåðèìåíòó ó âèâåäåí-
í³ ìîðîçîñò³éêî¿ õóðìè. Êàæå, 
íåõàé ëþäè êîðèñòóþòüñÿ éîãî 
íàäáàííÿìè ³ ìàþòü íàñîëîäó â³ä 
âèðîùåíèõ ïëîä³â.

ЦВІТ З’ЯВИВСЯ 
НА ШОСТИЙ РІК 

— Íå òàê øâèäêî õóðìà ðîñòå, 
ÿê ¿ñòüñÿ, — æàðòóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Íàïðèêëàä, ñîðò Ïîä³ëü-

ВИВІВ П’ЯТЬ ВИДІВ ХУРМИ, 
ЯКА НЕ БОЇТЬСЯ МОРОЗІВ 
Добився свого  Селекціонера 
Миколу Завального багато разів 
переконували, що хурма у нашому краї 
не може рости. Він спростував цю думку. 
П’ять виведених ним сортів витримали 
морози нинішньої зими, які сягали мінус 
23 градусів. Чим ще вирізняються райські 
плоди Завального? Що радить тим, 
хто хотів би їх вирощувати?

ñüêà ðàííÿ âïåðøå çàöâ³â ò³ëüêè 
÷åðåç ÷îòèðè ðîêè. Íà ð³ê ï³çí³-
øå âèêèíóëà êâ³òè Â³ííè÷àíêà. 
Íàéäîâøå äîâåëîñÿ ÷åêàòè öâ³-
ò³ííÿ Êñåí³¿ — àæ ø³ñòü ðîê³â.

Çâåðòàº óâàãó, ùî äåðåâî öâ³òå 
ïîñòóïîâî. ßêùî ç’ÿâèëàñÿ íàâ³òü 
íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü êâ³ò³â — öå 
âæå óñï³õ. Ç íàçâàíèõ ï’ÿòè âèä³â 
ïëîäîíîñÿòü Ïîä³ëüñüêà ðàííÿ, 
Êñåí³ÿ ³ Â³ííè÷àíêà. Íèí³øí³é 
ð³ê áóäå òðåò³é ïîñï³ëü, êîëè 
ïîðàäóþòü óðîæàºì. Çà ñëîâà-
ìè ñï³âðîçìîâíèêà, ïåðø³ òðè 
ðîêè ïëîäè áóâàþòü ð³çíèìè 
çà ôîðìîþ ³ ðîçì³ðîì ³ ò³ëüêè 
íà ÷åòâåðòèé ð³ê ïëîäîíîøåííÿ 
íàáóâàþòü ïîòð³áíèõ îçíàê. Ïî-
äåêóäè ïðîöåñ òðèâàº ùå äîâøå.

Çà éîãî ñëîâàìè, öâ³ò íàãà-
äóº ôîðìó äçâ³íî÷ê³â æîâòîãî 
êîëüîðó. Ó äàíèé ÷àñ éîãî ùå 
íåìà. Ç’ÿâèòüñÿ ó ê³íö³ òðàâíÿ — 
íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Çàðàç «ïðî-
êèíóëèñÿ» áðóíüêè, âæå ìàþòü 
äîâæèíó ïîíàä 1,5 ñì. Öå íàä³ÿ, 
ùî áóäóòü ïëîäè. Ñåëåêö³îíåðó 
îñîáëèâî ³ìïîíóº ôîðìà ïëî-
ä³â ñîðòó Ïîä³ëüñüêà ðàííÿ. 
Êàæå, âîíè ñõîæ³ íà ãðóøó, àáî 
íà åëåêòðè÷íó ëàìïî÷êó. Òàêèõ 
íå áà÷èâ íà ðèíêó.

×îìó òàê äîâãî äîâåëîñÿ âè-
âîäèòè ìîðîçîñò³éêå äåðåâî?

ШУКАВ «БАТЬКА» В «КОЖУСІ» 
— Ï³ñëÿ äåñÿòèë³òí³õ åêñïå-

ðèìåíò³â ìîæó íàçâàòè ïðè÷èíó 
ïîïåðåäí³õ íåâäà÷, — ãîâîðèòü 
ïàí Ìèêîëà. — Äåðåâà âèìåðçàëè 
òîìó, ùî íå ìàëè ìîðîçîñò³éêîãî 
«áàòüêà».

Ñåëåêö³îíåð ä³ëèòüñÿ ñõåìîþ 

Селекціонер Микола Завальний: — Без морозостійкої 
батьківської форми дерево у нас не приживеться

ñâî¿õ åêñïåðèìåíò³â. Ïîäàºìî ¿¿ 
ñïðîùåíî, àáè ñòàëà çðîçóì³ëà 
ñóòü. Ñîðò Êñåí³ÿ — ðåçóëüòàò 
ñõðåùåííÿ âåðã³íñüêîãî ñîðòó 
àìåðèêàíñüêî¿ ñåëåêö³¿ (÷îëîâ³-
÷à ôîðìà) ç êàâêàçüêîþ (ìàòå-
ðèíñüêà ôîðìà). Àìåðèêàíñüêèé 
ñò³éêèé äî õîëîä³â, à êàâêàçü-
êèé — âèòðèâàëèé äî ïîñóøëèâî¿ 
ïîãîäè. Ùå îäèí âèä Ïîä³ëüñüêà 
ðàííÿ: ó íüîãî «ìàòè» Í³ê³òñüêà 
áîðäîâà, à «áàòüêî» Ìåàäåð, 
ð³çíîâèä àìåðèêàíñüêîãî âèäó 
õóðìè. Ñêëàäíèé ã³áðèä ó ñîðòó 

Â³ííè÷àíêà: ìàòåðèíñüêà ôîðìà 
ç Êîðîëüêà, áàòüê³âñüêà — îäíîãî 
ç àìåðèêàíñüêèõ ñîðò³â ñåëåêö³-
îíåðà Äæîíà Ãîðäîíà.

Ï³ñëÿ ñõðåùåííÿ ìîðîçîñò³é-
êîãî áàòüêà àìåðèêàíñüêî¿ ñåëåê-
ö³¿ ç ³íøèìè âèäàìè, ìîæíà ñïî-
ä³âàòèñÿ, ùî õóðìà ïðèæèâåòüñÿ 
â óìîâàõ íàøîãî êë³ìàòó. Àëå 
áàòüêî, íàãîëîøóº ñåëåêö³îíåð, 
îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè â «êîæóñ³», 
òîáòî ìîðîçîñò³éêèé. Áåç öüîãî 
ãîä³ ñïîä³âàòèñÿ íà ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò.

— Çíàºòå, ñê³ëüêè 
ðàç³â ÿ ãîâîðèâ ñîá³: 
«Âñå! Êðàïêà!» Àëå 
ïîò³ì çíîâó áðàâñÿ äî 
ðîáîòè. І îñü íàðåøò³ 
î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò

Найбільший розмір плодів дав сорт Подільська рання. 
Селекціонер переконаний, що вага може бути ще більша за 150 г

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
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«Ïðîìçîíà» , 
« Ã î ï - ð à é î í » , 

«Áàíäèòñüêèé» — ùî ò³ëüêè 
íå êàæóòü ïðî Òÿæèë³â, àëå ðà-
éîí ðîçâèâàºòüñÿ. ²ç 2016 ðîêó 
òóò ïî÷àëè ðîáèòè íîâ³ äîðîãè, 
÷èñòèòè îçåðà, ñòàâèòè êðàù³ äè-
òÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, áóäóâàòè íîâ³ 
çîíè â³äïî÷èíêó (goo.gl/g3sQjv).

Ó 2018-ìó íà ðàéîí º íîâ³ ïëàíè: 
áóä³âíèöòâî íîâîãî ñêâåðó, â³ä-
ðîäæåííÿ Ë³òíüîãî òåàòðó. À ùå 
íàì³ð îáëàøòóâàòè íîâó çîíó 
â³äïî÷èíêó â ïàðêó «²íòåãðàë» òà 
çâåñòè Ïàëàö ñïîðòó íà 2500 ì³ñöü.

НЕДОРОБЛЕНЕ ОЗЕРО
Öüîãî ðîêó ìàþòü çàê³í÷èòè 

âñ³ ðîáîòè íàâêîëî îçåðà, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó àâòîñòàíö³¿ 
«Ñõ³äíà». Éîãî ðåìîíò òðèâàº ç 
ë³òà 2016 ðîêó (goo.gl/DMqina).
Ïîðîæíº, çàñì³÷åíå îçåðî ïîñòó-
ïîâî çì³íèëè íà ïîâíó âîäîéìó 
ç äîð³æêàìè, äèòÿ÷èì ìàéäàí÷è-
êîì òà íîâèì îñâ³òëåííÿì.

Ïîïðè öå â ì³ñöåâèõ æèòåë³â 
º íàð³êàííÿ íà ðîáîòó áóä³âåëü-
íèê³â.

— Áóä³âåëüíèêè íå ïðàöþ-
þòü. Óâåñü ìèíóëèé òèæäåíü ¿õ 
íå áóëî, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð Êîð-
ïàëî. — Áàãàòî ñì³òòÿ, ÿêå í³õòî 
íå ïðèáèðàº. Ð³÷êó ïîçàäó äàìáè 
íå ïî÷èñòèëè.

Äèâèëèñÿ, ÷è íà ì³ñö³ º ðîá³ò-
íèêè 2 òðàâíÿ. Ïîáëèçó îçåðà çíà-

éøëè ÷îòèðüîõ ÷îëîâ³ê³â, ùî áóëè 
çàéíÿò³ çàì³øóâàííÿì öåìåíòó.

— Ëþäè êàæóòü, ùî âè íå ïðà-
öþºòå. Ñêàðæàòüñÿ íà âàñ, — êà-
çàâ äî ðîá³òíèê³â æóðíàë³ñò.

— Êðàùå á ïðèéøëè òà äîïî-
ìîãëè, à íå ñêàðæèëèñÿ, — îáóðþ-
âàëèñÿ áóä³âåëüíèêè. — Áóëè ìè 
òóò óâåñü ìèíóëèé òèæäåíü. Ò³ëüêè 
ïåðøîãî òðàâíÿ íå ïðàöþâàëè.

Ïðî çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîá³ò, ùî 
ñòîñóþòüñÿ Òÿæèë³âñüêîãî îçåðà, 
ðîçêàçóº î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî.

— Óñ³ ðîáîòè, ùî áóëè çà ïðî-
åêòîì — çðîáëåí³. Íàìóë ç îçå-
ðà ìè ç³áðàëè, âîäà º. Âèêîíàëè 
áëàãîóñòð³é ïëÿæíî¿ çîíè, äàìáè 
òà çðîáèëè ïîáëèçó äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê, — ñêàçàâ Í³öåíêî.

À îò ç³ ñì³òòÿì ïðîáëåìè º, 
ùî ï³äòâåðäæóº äåïóòàò ç öüî-
ãî îêðóãó Ðîìàí Àíäðîí³é÷óê. 
Ìåøêàíö³ áóäèíê³â ïîáëèçó îçå-
ðà íàìàãàþòüñÿ áîðîòèñÿ ñâî¿ìè 
ñèëàìè — âèõîäÿòü íà ñóáîòíè-
êè, îñòàíí³é ç ÿêèõ áóâ 1 òðàâíÿ.

— Ùîá ñì³òòÿ íå íàêîïè÷óâà-
ëîñÿ, áóäåìî êîíòðîëþâàòè ðîáî-
òó «ÅêîÂ³íó», ïðàö³âíèêè ÿêîãî 
ïðèáèðàþòü òåðèòîð³þ íàâêîëî 
îçåðà, — ñêàçàâ Àíäðîí³é÷óê. — 
Ïî ìîæëèâîñò³ ïðèáèðàºìî ñàì³. 
² ñì³òòÿ ç ð³÷êè òàêîæ çáèðàºìî. 
Çàõàðàùåíå ðóñëî òðåáà ïî÷èñòè-
òè ñïåö³àëüíîþ òåõí³êîþ. Íà öå 
ïîòð³áåí äîäàòêîâèé ïðîåêò òà 
êîøòè, ïðî ùî ïîêè íå éäåòüñÿ. 
Áóäåìî ïðàöþâàòè é ó öüîìó íà-
ïðÿìêó.

НОВИЙ СКВЕР, ТЕАТР ТА ПАРК: 
ЯКИМ БУДЕ ТЯЖИЛІВ У 2018 РОЦІ?
Агенти змін  Завдяки активності вінничан 
Тяжилів продовжує змінюватися. Цього року 
будуть реалізовувати проекти переможців 
в «Бюджеті громадських ініціатив». Зокрема, 
дороблять благоустрій озера, почнуть 
робити Літній театр. У планах — відновлення 
парку «Інтеграл». Хоча у жителів є нарікання 
до робіт комунальників

СКВЕР ЧИ ГОТЕЛЬ?
Íåïîêî¿òü Âîëîäèìèðà Êîðïà-

ëà ç Òÿæèëîâà, ùî áóäóþòü ïîðÿä 
ç îçåðîì.

— Òàì çðîáèëè ÿêåñü êîëî ç 
áîðäþðó, ïðîêëàëè äîð³æêè, — 
ñêàçàâ Âîëîäèìèð. — Ëþäè êà-
æóòü, ùî òàì çáóäóþòü ãîòåëü ÷è 
ïàðê³íã.

ßê ïîÿñíèâ Àíäðîí³é÷óê, 
íåïîäàë³ê â³ä äèòÿ÷îãî ìàéäàí-
÷èêà ä³éñíî º ïðèâàòíà ä³ëÿíêà, 
ïëîùåþ 2,6 ñîòêè. Âëàñíèê õîò³â 
òàì çáóäóâàòè ãîòåëü, àëå ó ìåð³¿ 
íå äîçâîëèëè, áî ó ëþäèíè íåìàº 
âñüîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â. Â³í 
ðîçêàçàâ, ùî ñàìå çàðàç áóäóþòü:

— Öå áóäå ñêâåð. Íèí³øíèé 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê â³äðåìîí-
òóþòü òà äîäàäóòü ùå ãîéäàëîê. 
Ïîðÿä çáóäóþòü ùå îäèí äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê äëÿ ìàëèõ ä³òîê. Äî-
ðîãó â³ä Âàòóò³íà ó äâîðè — ðîç-
øèðÿòèìóòü òà çðîáëÿòü òðîòóàð ç 
âåëîäîð³æêîþ. Â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-

òèíè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè â³ää³ëÿ-
òèìå îãîðîäæåííÿ. Ùå çà ïëàíîì 
º îíîâëåííÿ îñâ³òëåííÿ, ñòâîðåí-
íÿ êëóìáè, âèñàäæåííÿ äåðåâ òà 
âñòàíîâëåííÿ ëàâîê. Àëå ùå ðàç 
íàãîëîøóþ — íîâ³ ìàéäàí÷èêè, 
äîð³æêè ïðèâàòíó ä³ëÿíêó îìè-
íàþòü, — ñêàçàâ äåïóòàò.

ДИТЯЧИЙ ТЕАТР ТА ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ

Íà Òÿæèëîâ³ ó 80-õ ðîêàõ ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ ä³ÿâ íåâåëèêèé 
Ë³òí³é òåàòð. Ó ïîäâ³ð’¿ áóäèíê³â 
íà Âàòóò³íà, 34, 36, 44 òà Ìîñêà-
ëåíêà, 40 ñòîÿëà íåâåëèêà ñöåíà, 
äå ÷èòàëè â³ðø³, âëàøòîâóâàëè 
ôåñòèâàë³ òâîð÷îñò³ òà âèñòóïàëè 
âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ ãóðòê³â.

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ çàáàæàëè â³ä-
ðîäèòè òåàòð, ïîäàëè ïðîåêò 
ó 2017 ðîö³ íà «Áþäæåò ãðîìàä-
ñüêèõ ³í³ö³àòèâ» òà îòðèìàëè 
ï³äòðèìêó. Çà 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
òåàòð áóäå çíîâó â öüîìó ðàéîí³.

Íèí³ â öüîìó ïîäâ³ð’¿ ñòî¿òü 
êàì’ÿíèé ôóíäàìåíò òà ê³ëüêà 
ëàâîê. Àëå, çà ñëîâàìè äåïóòàòà 
Âîëîäèìèðà Îíîôð³é÷óêà, áóäå 
îíîâëåííÿ ñöåíè, íîâå îñâ³òëåííÿ 
òà ëàâêè.

— Çàðàç òðèâàº óçãîäæåííÿ ç 
ãîëîâíèì àðõ³òåêòîðîì Â³ííèö³ 
(Îëåêñàíäð Ðåêóòà — àâò.) ïåðåä-
ïðîåêòíî¿ ïðîïîçèö³¿. Çà ñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ âæå â ÷åðâí³-ëèïí³ 
öüîãî ðîêó áóäå é â³äêðèòòÿ òåà-
òðó. Áàæàºìî ìàêñèìàëüíî øâèä-
êî ðåàë³çóâàòè öþ ³í³ö³àòèâó.

² íà öüîìó, ÿê ñêàçàâ äåïóòàò, 
ìåøêàíö³ Òÿæèëîâà íå ïëàíóþòü 
çóïèíÿòèñÿ.

— Ìè çíîâó ïîäàìî ïðîåêò 
íà «Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³à-
òèâ» ïðî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî öåí-
òðó ðîçâèòêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Â³í 
áóäå â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ — 
íàëåæàòèìå ãðîìàä³ ì³ñòà. ² ä³òè 
çìîæóòü áåçêîøòîâíî â³äâ³äóâàòè 
ãóðòêè, — ñêàçàâ Îíîôð³é÷óê.

Ще в кінці минулого року міський 
голова Сергій Моргунов розказу-
вав, що на Тяжилові поряд з парком 
«Інтеграл» запланували будівництво 
спортивної арени на 2500 місць. 
За його словами, палац спорту змо-
же приймати змагання з баскетболу, 
футзалу, волейболу тощо й можна 
буде використовувати для прове-
дення концертів (goo.gl/2knDk7)
З того часу — більше немає інших 
подробиць. Як пояснив дирек-
тор департаменту капітального 
будівництва Ігор Кравець, зараз 
роблять проект на Палац спорту.

— Після того, як дізнаємося кошто-
рис будівництва, оберемо через 
«Прозорро» виконавця робіт. Але 
швидкість та взагалі їх виконання 
залежатиме від фінансування, — 
сказав Кравець.
Через нову спортивну арену від-
кладається благоустрій парку 
«Інтеграл». Проект облаштуван-
ня нових доріжок, освітлення та 
зон для відпочинку в цій місцині 
переміг на «Бюджеті громадських 
ініціатив» у 2017 році. Вартість ро-
біт — 860 тисяч гривень.
— Зараз роботи по благоустрою 

не проводяться, проект на паузі. Ми 
чекаємо готового проекту по спор-
тивному комплексу, щоб дізнати-
ся, скільки він займатиме місця, з 
якого боку, в якій кольоровій гамі. 
Аби не перероблювати благоустрій 
парку «Інтеграл» по кілька разів. 
Однозначно, благоустрій парку 
буде. Але трохи згодом, — сказав 
депутат Роман Андронійчук.
Раніше в мерії казали, що ство-
рення Палацу в Тяжилові кошту-
ватиме 90 мільйонів гривень. 
Його побудують протягом 2018–
2019 років (goo.gl/f7yrDu).

Палац спорту поряд з парком «Інтеграл»
До 15 травня триває відбір проек-
тів на «Бюджет громадських ініці-
атив». Завдяки цьому інструменту 
можна отримати гроші на зміни 
свого мікрорайону. Для прикладу, 
створити новий сквер, збудувати 
дитячий майданчик, зробити куль-
турний центр тощо. На це можуть 
дати до одного мільйона гривень.
Автором проекту може бути 
громадянин України, який до-
сяг 16-річного віку. Кожен ав-
тор може подати два проекти: 
великий і малий. Але перед цим 
він має отримати підтримку не 

менше 10 вінничан.
Проекти можна подати електро-
нною поштою у вигляді скано-
ваного оригіналу документів: 
vinrada@vmr.gov.ua з поміткою 
«Бюджет громадських ініціатив». 
Або заповнити на сайті «Громад-
ський бюджет» (goo.gl/BJovma).
Інформація щодо правил напи-
сання проектів на конкурс роз-
міщена на сайті: goo.gl/fkx2TF. 
Також консультацію можна 
отримати за номерами телефонів 
(0432)59-53-21, (0432)59-51-59, 
(0432)59-51-36, (0432)59-51-55.

Дають до мільйона гривень на ідеї

Для змін на районі мешканці користуються «Бюджетом громадських ініціатив». 
Так тут почистили озеро, замінили кухню в школі № 27



14 RIA, Ñåðåäà, 9 òðàâíÿ 2018

424046



15 RIA, Ñåðåäà, 9 òðàâíÿ 2018
ÃÐÎØ²

422387

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç 1 òðàâíÿ ïî-
÷àëè ä³ÿòè íîâ³ 

ïðàâèëà òà âèìîãè äî íàðàõóâàí-
íÿ ñóáñèä³é. Â³äòåïåð ñóáñèä³þ 
íå îòðèìàþòü: âëàñíèêè âåëè-
êèõ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â (ïîíàä 
200 ì2) òà êâàðòèð (ïîíàä 120 ì2); 
ëþäè, ÿê³ êóïèëè àâòî ïðîòÿãîì 
îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â (ðàõóâàòè 
â³ä 1 òðàâíÿ 2013 ðîêó); ëþäè, 
ùî íåîô³ö³éíî ïðàöþþòü àáî 
çà êîðäîíîì ³ âêàçóþòü â äåêëà-
ðàö³¿ «íóëüîâ³» äîõîäè. ¯ì àâòî-
ìàòè÷íî ïðèçíà÷àòèìóòü äîõ³ä 
5286 ãðèâåíü.

Ïðî ö³ çì³íè ïèñàëè ó íîìåð³ 
RIA â³ä 2 òðàâíÿ: «Îòðèìóºòå 

çàðïëàòó â êîíâåðòàõ? Íà ñóá-
ñèä³þ íå ñïîä³âàéòåñÿ»

Ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ðîçêàçàëè 
é ³íø³ çì³íè äî ïîñòàíîâè, ÿê³ 
ïðèéíÿâ Êàáì³í. Çîêðåìà, ñïëà-
òà ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó 
º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ îòðèìàííÿ 
ñóáñèä³é.

— ßêùî îòðèìóâà÷ ñóáñèä³é 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿ-
ö³â íå ñïëàòèâ ºäèíîãî âíåñêó 
ó ðîçì³ð³, íå ìåíøîìó, í³æ ì³-
í³ìàëüíèé (819 ãðèâåíü — àâò.), 
ñóáñèä³ÿ ïðèïèíÿºòüñÿ, — ñêàçàëà 
êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó ñîöïî-
ë³òèêè Ëàðèñà Ïîïîâà.

Ðàí³øå, ÿêùî îòðèìóâà÷ ñóá-
ñèä³é çàáîðãóâàâ çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè á³ëüøå 340 ãðèâåíü 
(20 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â 
ãðîìàäÿí — àâò.), òî éîìó ïðè-

ХТО ОТРИМУЄ СУБСИДІЇ — 
ЗВЕРНІТЬСЯ В «ПРОЗОРІ ОФІСИ»
Нові правила  На новий 
опалювальний період знижку на 
комуналку не отримають ті, хто приховує 
свої доходи, має велике житло та 
новеньке авто. У мерії розказали, 
що всі старі вимоги до отримувачів 
субсидій зберігаються. Чиновники 
радять перевірити у адмінустановах, чи 
отримаєте ви ще субсидію

Уряд спростив механізм отри-
мання субсидій переселенцям. 
Люди неодноразово підніма-
ли питання про те, що вони не 
можуть оформити субсидію на 
підставі договору найму, бо влас-
ники житла не хотіли з ними під-
писувати цей договір. 
Тепер внутрішньо-переміщеним 
людям потрібно подати лише зая-
ву та декларацію, в якій зазначено 
фактично проживаючих у житло-
вому приміщенні. На підставі цих 
документів і призначатимуться 
субсидії, договору оренди тепер 
для цього не потрібно. 
— Після того, як переселенці 

нададуть нам документи, до 
них обов’язково прийде дер-
жавний соціальний інспектор. 
Актом обстеження він засвідчує 
людей, вказаних у декларації та 
перевіряє, чи дійсно вони там 
проживають. Наприклад, якщо 
в документі вказано, що в при-
міщенні проживає п’ять людей, 
ми приїжджаємо, а там лише 
одна людина, яка каже, що чет-
веро інших — в роз’їздах, то ми 
не можемо бути певними, що там 
дійсно проживає п’ятеро, — ска-
зала директор міського департа-
менту соціальної політики Лариса 
Попова.

Отримати субсидію переселенцям стало легше

Аби упевнитися, чи зможете 
отримати субсидію на наступний 
період, в мерії радять звернутись 
до Прозорих офісів, де надають 
соціальні послуги: 
 «Вишенька», знаходиться на 
проспекті Космонавтів, 30. Теле-

фон для довідок: (0432)50-83-88.
 «Замостя», знаходиться на ву-
лиці Брацлавська, 85. Телефон 
для довідок: (0432)50-86-26.
Ці заклади працюють з 9.00 до 
17.00 з понеділка по четвер і з 
9.00 до 16.00 у п’ятницю

Де перевірити свої субсидії

Слідкуватимуть і за доходами тих людей, що тільки 
досягнули повноліття. Якщо це студент, який навчається у 
виші на бюджеті, то його стипендію будуть враховувати при 
розрахунку субсидії

ïèíÿëè ñóáñèä³¿. Òåïåð öþ íîð-
ìó ïîøèðèëè é íà îáîâ’ÿçêîâèé 
â³äñîòîê ïëàòåæó çà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè.

— Öþ îáîâ’ÿçêîâó ÷àñòêó ðà-
í³øå íå âèä³ëÿëè. Òåïåð ÿêùî é 
â í³é áóäå çàáîðãîâàí³ñòü, á³ëü-
øà çà 340 ãðèâåíü, òî ñóáñèä³þ 
íå íàäàâàòèìóòü, — ñêàçàëà Ïî-
ïîâà.

Êð³ì òîãî, º çì³íè é â ñèñòå-
ì³ íàðàõóâàíí³ ñóáñèä³¿. Ïðî öå 
ðîçêàçàëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Íà-
òàë³ÿ Ïàëàìàð÷óê.

— Ïðè ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ñóá-
ñèä³é òåïåð áóäóòü âðàõîâóâàòèñÿ 
äîõîäè ÷ëåí³â ñ³ì'¿. Äëÿ ïðèêëà-
äó, ÿêùî â ñêëàä³ ñ³ì'¿ òðîº ëþäåé 

— æ³íêà, ÷îëîâ³ê, äèòèíà, àëå 
ïðîïèñàí³ â êâàðòèð³ ò³ëüêè æ³í-
êà é äèòèíà, òî ñóáñèä³þ ïðèçíà-
÷àòèìóòü ñàìå íà æ³íêó òà äèòè-
íó, — ñêàçàëà Ïàëàìàð÷óê. — Äëÿ 
îáðàõóíêó ðîçì³ðó äåðæäîïîìîãè 
áóäóòü âðàõîâóâàòè é äîõ³ä ëþ-
äåé, ÿê³ äîñÿãëè ïîâíîë³òòÿ. Òèõ, 
êîìó íà 1 ëèïíÿ âèïîâíèëîñÿ 
18 ðîê³â, ìè âæå áåðåìî ¿õí³ äî-
õîäè. ßêùî öÿ ëþäèíà íàâ÷à-
ºòüñÿ ó âèø³ òà îòðèìóº ñòèïåí-
ä³þ, òî öåé äîõ³ä âðàõîâóºòüñÿ 
â íàðàõóâàíí³ ðîçì³ðó ñóáñèä³é. 
ßêùî öå ñòóäåíò-êîíòðàêòíèê, 
ó ÿêîãî â³äñóòí³ äîõîäè, òîä³ 
éîìó àâòîìàòè÷íî ïðèçíà÷àòü 
äîõ³ä ó îäèí ïðîæèòêîâèé ì³í³-
ìóì — 1762 ãðèâí³.

Ñóáñèä³þ íàäàâàòèìóòü 
ò³ëüêè òèì, õòî ïðàöþº 
îô³ö³éíî. Áåç ñïëàòè 
ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî 
âíåñêó äåðæäîïîìîãà 
ïðèïèíÿºòüñÿ
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Âí³ñ 128 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çàñòàâè, ùîá íå ñèä³òè 
â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Òåïåð 

öþ ñóìó, ÿê íàïèñàíî ó âèïðàâäàëüíîìó 
âèðîêó, ìàþòü ïîâåðíóòè. Áî âèíóâàò³ñòü 
íå äîâåëè.

Ìîâà ïðî Äìèòðà Çîçóëþ, ÿêèé ó ìî-
ìåíò äîêóìåíòóâàííÿ õàáàðà, â ñåðïí³ ìè-
íóëîãî ðîêó, áóâ âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè 
íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Øàð-
ãîðîäñüêîãî ðàéîíó. Òåïåð öåé ìàéîð — 
öèâ³ëüíà ëþäèíà òà, ÿê ³ îäðàçó ï³ñëÿ çà-
òðèìàííÿ, íå õî÷å êîíòàêòóâàòè ç ïðåñîþ.

Ïðèíàéìí³ òàêó â³äïîâ³äü îòðèìàëà 
æóðíàë³ñò ÷åðåç ïðåñ-îô³öåðà îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ â³ä êåð³âíèêà øàðãîðîäñüêîãî 
ï³äðîçä³ëó Îëåêñàíäðà Íàìàêàðñüêîãî. 
Â³í ñêàçàâ, ùî çâ³ëüíèâ Äìèòðà Çîçóëþ, 
ùîéíî éîãî çàäîêóìåíòóâàëè íà õàáàð³. 
Äîäàâ, ùî ïèòàííÿ ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ 
ìîæëèâå ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèïðàâäàëüíèé 
âèðîê íàáóäå ÷èííîñò³. Òîáòî, ï³ñëÿ àïå-
ëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó.

ЧОМУ НЕ ВИНУВАТИЙ?
Âèïðàâäàëà çâèíóâà÷åíîãî ó âèìàãàíí³ 

õàáàðà ïîë³öåéñüêîãî ñóääÿ Øàðãîðîä-
ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Òåòÿíà Ñîêîëî-
âñüêà, ÿêà óâ³éøëà â äåñÿòêó êðàùèõ ñóää³â 
êðà¿íè çà äîñë³äæåííÿì «Precedent UA — 
2016». Öåé ðåéòèíã ñêëàäàëè çà ïðàêòèêîþ 
çàñòîñóâàííÿ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó 
ç ïðàâ ëþäèíè. Òàêó ïðàêòèêó áà÷èìî ³ 
â ð³øåíí³ ïî Äìèòðó Çîçóë³.

Íà 40-êà ñòîð³íêàõ ñóääÿ ðîçïèñàëà, ùî 

ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âè-
ðîêó. Îñü îäíà öèòàòà çâ³äòè:

«Äîñë³äæåí³ ñóäîì äîêàçè íå ï³äòâåð-
äæóþòü â÷èíåííÿ îáâèíóâà÷åíèì êðèì³-
íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷àñòèíîþ ñòàòò³ 368 Êðèì³íàëüíîãî Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ 
âè÷åðïàëà ìîæëèâ³ñòü íàäàòè ³íø³ äîêàçè 
äëÿ óñóíåííÿ ñóìí³â³â, ÿê³ âèíèêëè. Âñ³ 
ñóìí³âè ñóä òëóìà÷èòü íà êîðèñòü îá-
âèíóâà÷åíîãî, òîìó â³í ï³äëÿãàº âèçíà-
ííþ íåâèíóâàòèì ç îãëÿäó íà ïðèíöèï 
ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ â äîêàçîâîìó 
ïëàí³ — íåäîâåäåí³ñòü âèíè îçíà÷àº äî-
âåäåí³ñòü íåâèíóâàòîñò³».

ОТАК БРАЛИ 
À äîêóìåíòóâàëè öåé õàáàð ó ñåðïí³ ìè-

íóëîãî ðîêó. Çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, 
3000 ãðèâåíü áóëè â³äêóïíèìè çà ïîâåð-
íåííÿ âëàñíèêó àâòîìîá³ëÿ «Ê³à Sportage» 
ç àðåøòìàéäàí÷èêà.

Ïåðåä³ñòîð³ÿ îñü ÿêà. Øàðãîðîäñüêà ïî-
ë³ö³ÿ çàòðèìàëè «Ê³à Sportage», ÿê çàñ³á ïåðå-
ñóâàííÿ øàõðà¿â, ùî ï³ä ïðèâîäîì ïðîäàæó 
çåðíà çàâîëîä³ëè ñóìîþ 150 òèñÿ÷ 656 ãðè-
âåíü. Íà öþ ìàøèíó âêàçàëè ïîòåðï³ë³ â³ä 
øàõðàéñòâà ëþäè, ³ ¿¿ âëàñíèêà, ùî áóâ 
çà êåðìîì, ïîïðîñèëè ïðî¿õàòè â ïîë³öåé-
ñüêå â³ää³ëåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é.

Òîä³ «Ê³à Sportage» ñë³ä÷èé ïîñòàâèâ 
íà àðåøòìàéäàí÷èê, à éîãî âëàñíèê ñòàâ 
ñâ³äêîì â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî 
øàõðàéñòâî. Â³í çãîäîì íàïèñàâ çàÿâó 
ïðî âèìàãàííÿ 3000 òèñÿ÷ ãðèâåíü ñï³â-
ðîá³òíèêó ÑÁÓ íà çóñòð³÷³ ïî çíàéîìñòâó 
ó ïàðêó. Ç öüîãî ïî÷àëàñÿ ñïåöîïåðàö³ÿ ç 
âèêðèòòÿ õàáàðíèêà.

МІЧЕНІ ГРОШІ В ШАФЦІ. 
ЯК СУД ВИПРАВДАВ МАЙОРА 
Ці руки не брали  Торік піймали на хабарі, 
а зараз виправдали. Справа про 3000 гривень 
у шафці поліцейського відділення для керівника 
слідчих Шаргорода розвалилася на судовому 
розгляді. Суд першої інстанції назвав її 
змодельованою і виправдав майора, який більше 
не носить погонів, але подає декларацію 

Ó âèïðàâäàëüíîìó âèðîêó öåé ïðîöåñ 
íàçâàíèé «ïðîâîêàö³ºþ çëî÷èíó ç ìåòîþ 
ïîäàëüøîãî éîãî âèêðèòòÿ».

НЮАНСИ ДІЛА 
Ðîçáåðåìîñÿ ó îêðåìèõ ôàêòàõ. Ïëà-

òèâ õàáàðîäàâåöü ì³÷åíèìè ãð³øìè í³áèòî 
çà ìàøèíó, ÿêó éîìó âæå ïîâåðíóëè, áåç 
ãðîøåé. Ñóìó çíàéøëè ó øàôö³, ùî ñòî-
ÿëà íà ñõîäèíêîâ³é êë³òèí³ ïîë³öåéñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ.

«Íà äóìêó ñóäó, äàíèé çëî÷èí çìîäå-
ëüîâàíèé ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè», — 
íàïèñàëà ó ð³øåíí³ ñóääÿ Ñîêîëîâñüêà ³ 
âèçíàëà íåäîïóñòèìèì ðÿä äîêàç³â. Íà-
â³òü âèñíîâêè åêñïåðò³â, ÿê³ çíàéøëè 
ó çìèâàõ ðóê ìàéîðà ÷àñòêè ñïåöôàðáè 
ç ãðîøåé.

Ç³ ñòîðîíè çäàºòüñÿ î÷åâèäíèì: ðàç áóëà 
ôàðáà íà ðóêàõ, òî ùî ùå äîâîäèòè? Àëå 
â ð³øåíí³ ÷èòàºìî ïîÿñíåííÿ, ùî ö³ ñë³-
äè ìîãëè ïîòðàïèòè íà ðóêè «õàáàðíèêà» 
ï³ä ÷àñ òàêòèëüíîãî êîíòàêòó ç³ ñâ³äêîì, 
äâåðíîþ ðó÷êîþ ÷è ðó÷êîþ, ÿêîþ òîé 
ïèñàâ ïîÿñíåííÿ íà ñâîþ ñêàðãó. Îñòàí-
í³é ðàõóâàâ ì³÷åí³ ãðîø³ ïåðåä çóñòð³÷÷þ.

Íà çóñòð³÷ ç «õàáàðíèêîì» â³í ³øîâ ç 
òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ñïîñòåðåæåííÿ. Öå 
çíà÷èòü, ùî ìîìåíò ïåðåäà÷³ ãðîøåé ìàâ 
áè áóòè çàô³êñîâàíèé.

Ñóä öèòóº ïðîòîêîë: «Ï³äñóäíèé íà ñõî-
äîâ³é êë³òèí³ (…) ìîâ÷êè ðîçâåðòàºòüñÿ 
äî ñâ³äêà, ï³ä³éìàº ë³âó ðóêó òà íà ïðîòÿç³ 
3–5 ñåêóíä âêàçóº îñòàííüîìó íà äåðåâ'ÿíó 
øàôó ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, ÿêà 
ðîçòàøîâàíà á³ëÿ ñõîä³â íà äðóãèé ïîâåðõ. 
Ñâ³äîê ï³äõîäèòü äî øàôè, â³äêðèâàº ¿¿ 
òà ðîçì³ùóº ãðîø³ íà îäí³é ³ç ïîëèöü».

Àëå ÷èòàºìî äàë³, ùî ñóä íå ìîæå 
«ñïðèéíÿòè ³íôîðìàö³þ, ùî âêàçàíà 
ó öüîìó ïðîòîêîë³, ÿê áåççàïåðå÷íèé ³ 
íåñïðîñòîâíèé ôàêò». Áî íà â³äåî íå ïî-
òðàïèëî îïèñàíå â ïðîòîêîë³.

À ùî íà àóä³î çàïèñó? Îñü ùå öèòàòà ç 
âèðîêó: «Çì³ñò ðîçìîâè, ÿêà â³äáóâàëàñÿ 
ì³æ ï³äñóäíèì òà ñâ³äêîì òà áóëà ïðî-
ñëóõàíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñïðîñòîâóº 
âåðñ³þ ñë³äñòâà ïðî íàÿâí³ñòü ó îáâèíóâà-
÷åíîãî óìèñëó íà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ð-
íî¿ âèãîäè. Ðîçìîâà ïðîâîäèëàñü íà ö³êàâ³ 
äëÿ ó÷àñíèê³â ñï³ëêóâàííÿ òåìè».

ВІТАЛІЙ КОРПАЛО, 
АДВОКАТ:

— Зараз сприят-
ливі умови для 
того, щоб будь-
якого правоохо-
ронця, не залеж-

но від його статусу, звинуватити 
у вимаганні хабара. У цій ситуації 
людина, яка не приховує непри-
язного ставлення до правоохо-
ронної системи і була судима 
раніше, заявила, що з неї нібито 
вимагають хабар за машину вже 
після того, як ту машину поверну-
ли. Цей чоловік сам спровокував 
зустріч з правоохоронцем, зай-
шов в райвідділ, залишив кошти 
в шафі… Служба безпеки і Вну-

трішня безпека фактично ство-
рили умови для можливості ре-
алізації його задуму, хоч він не є 
їхнім агентом чи співробітником і 
не має допуску до державної та-
ємниці. Тим не менше, на нього 
вчепили таємне обладнання для 
фото-відео зйомки та навчили це 
обладнання вмикати-вимикати…
Таким чином кожний можне під-
ставити будь-кого, хто чимось 
не до вподоби. Досить сказати 
«в мене вимагають», десь ли-
шити кошти в коридорі — і буде 
затримання зі звинуваченням 
в тяжкому злочині (покарання 
стартує від п’яти років!).
Але у даному випадку суд, беручи 
до уваги міжнародну практику, 

все ж таки виправдав людину і 
у вироку розписав усе те насту-
пальне супроводження справи 
співробітниками правоохорон-
них органів, які спонукали свідка 
«дзвони, домовляйся, їдь, давай 
гроші». Ці бесіди не зафіксовані 
або приховані. А сама особа-
скаржник — це людина, що бра-
ла участь у шахрайстві на велику 
суму. Були забрані кошти в шар-
городських підприємців, які він 
на своїй машині возив. Через це 
його й затримали і машину поста-
вили на штрафмайданчик. А він 
не вибрав іншого шляху, як пішов 
спершу писати скарги, а потім ді-
яти під супроводом правоохорон-
ців із таємним обладнанням.

«Зараз можна підставити будь-кого» 
Виправдальний вирок означає, 
що Дмитру Зозулі мають одразу 
повернути сплачену ним заста-
ву і скасувати арешти на май-
но, не чекаючи апеляційного 
розгляду. А під арештом був 
будинок і земельна ділянка. 
Дивимося декларації цього по-
ліцейського — знаходимо дані 
про два будинки і дві ділянки 
землі в його власності. Про це 
звітував Дмитро Зозуля і в по-
передні роки, і в декларації з 
поміткою «перед звільненням».
Як не дивно, але можна зна-
йти свіжу декларацію цього, як 
сказали нам в обласній поліції, 
екс-посадовця, подану в березні 
цього року. У ній є стрічка про 

видатки на транспортний засіб 
без суми виручки і дати опера-
ції. А якихось даних про витра-
ти на суму, близьку до 128-ми 
тисяч застави — не знаходимо.
На declarations.com.ua натра-
пляємо також на форму змін, 
подану буквально за кілька 
днів до затримання. У цій фор-
мі вписана покупка «Рено Кен-
го» за 100 тисяч гривень, даних 
про яку немає у наступних двох 
деклараціях. А от річна зарп-
лата названого поліцейського 
у попередній рік навіть не до-
тягувала до вартості цієї ма-
шини (в 2016-му була 90 тисяч 
900 гривень). У дружини — вза-
галі ніяких прибутків.

Про скасовані арешти і задеклароване майно 

Під час затримання на руках 
поліцейського знайшли фарбу 
з мічених грошей. У вироку суд 
пише, що майор міг замаститися від 
чоловіка, який співпрацював з СБУ
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РЕКЛАМА

422173

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äî äåñÿòè øêî-
ëÿðîê, ÿê³ çàðàç ó 
÷åòâåðòîìó-ï’ÿòîìó 

êëàñ³, ïðîòÿãîì ðîêó íàâ÷àëèñÿ 
íà ñòþàðäåñ-åêñêóðñîâîä³â. ßê 
ðîçêàçàëè âèêëàäà÷³, ¿ì ùå çàðà-
íî ïðàöþâàòè â àâ³àëàéíåðàõ. Àëå 
ö³ ä³â÷àòà âæå ìîæóòü ïðîâîäèòè 
ö³êàâ³ åêñêóðñ³¿ öåíòðîì ì³ñòà.

— Ä³â÷àòà âèâ÷èëè ³ñòîð³þ òà 
ì³ôè Â³ííèö³. Äëÿ ãàðíîãî òà 
ïðàâèëüíîãî ìîâëåííÿ êîæíîãî 

óðîêó âèâ÷àëè ñêîðîìîâêè, ùîá 
áóëà ãàðíà äèêö³ÿ òà ëîã³÷í³ñòü 
ðîçïîâ³ä³, — ñêàçàëà êåð³âíèöÿ 
ãóðòêà ïðè öåíòð³ «VinSmart» Âà-
ëåð³ÿ Ëóêàøèê. — Óçàãàë³, åêñêóð-
ñîâîä³â ó Â³ííèö³ äóæå ìàëî. Òîìó 
ìè ÿêðàç ³ çàëó÷àºìî ìîëîäü, ùîá 
ðîçâèâàòè òóðèçì òà åêñêóðñ³éíó 
ñïðàâó. Áî ó Â³ííèö³ º ùî ïîêàçàòè.

Øåñòèêëàñíèöÿ Â³ðà Ëàíäåñ-
ìàí ðîçêàçàëà, ÷îìó õîò³ëà ïî-
òðàïèòè ó öþ øêîëó.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ íàøå 
ì³ñòî, õîò³ëà ä³çíàòèñÿ ïðî éîãî 
³ñòîð³þ. Òîìó ï³øëà â öþ øêî-
ëó. Õâèëþâàííÿ âèñòóïàòè ïåðåä 

ШКОЛЯРОК ВЧАТЬ НА СТЮАРДЕС
Знавці міста  Один рік проходили 
навчання 10–11-річні школярки у міській 
школі стюардес-екскурсоводів. Вони 
тепер досконало знають історію Вінниці, 
красномовно говорять та можуть 
проводити цікаві екскурсії центром міста. 
8 травня у них був дебют: показували 
історичні пам’ятки першачкам

ä³òüìè º, àëå äóæå ïðèºìíî ðîç-
ïîâ³äàòè ¿ì ö³êàâ³ ôàêòè òà ëå-
ãåíäè ïðî Â³ííèöþ, — ðîçêàçàëà 
øêîëÿðêà.

Ó â³âòîðîê, 8 òðàâíÿ, áóëà ¿õ 
ïåðøà âåëèêà åêñêóðñ³ÿ, ÿêó ñòþ-
àðäåñè ïðîâîäèëè äëÿ ïåðøà÷ê³â. 
Óñ³ ä³â÷àòà áóëè â ñèí³é òà çåëåí³é 
ôîðì³, íà íåâèñîêèõ ï³äáîðàõ òà 
ç ï³ëîòêàìè íà ãîëîâ³. Ïîêàçàëè 
òà ðîçêàçàëè ä³òÿì 12 âèçíà÷íèõ 
ïàì’ÿòîê Â³ííèö³, ñåðåä ÿêèõ 
Àðêà, Âåæà Àðòèíîâà, Òåàòðàëü-
íà ïëîùà, æ³íî÷à ã³ìíàç³ÿ òîùî.

À îò äîðîñë³ ñòþàðäåñè ìîæóòü 
âîäèòè òóðèñò³â íà îêîëèö³ ì³ñòà.

— Ä³â÷àòà, ÿêèì 15–16 ðîê³â, 
âæå âîäÿòü òóðèñò³â ïî ìóçåÿõ. Çî-
êðåìà, ó ìóçåé-ñàäèáó Ïèðîãîâà, 
íà ñòàâêó Âåðôîëüô. À ùå º ñòà-
ðîâèííà öåðêâà íà Òÿæèëîâ³, — 
ðîçêàçàâ êåð³âíèê öåíòðó ðîç-
âèòêó «VinSmart» Äìèòðî Ìèðà.

Ùå â³í äîäàâ, ùî ç 1 äî 15 âå-
ðåñíÿ áóäå íîâèé íàá³ð ó øêîëó 
ìîëîäøèõ ñòþàðäåñ. Ïðèéìàòè-
ìóòü âñ³õ øêîëÿð³â, ÿê ä³â÷àò, òàê 
³ õëîïö³â. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôî-
íîì: (0432)50–82–13 àáî íà ñàéò³ 
«VinSmart».

Юні стюардеси можуть проводити екскурсії центром 
Вінниці. Вони розкажуть історію 12 визначних пам’яток

ËÀÉÔ
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Аня Бровченко, героїня нашої 
розмови, радить запастися тер-
пінням і не забути кинути у рюк-
зак картонку та маркер. Це по-
трібно для того, щоб проінфор-
мувати водіїв про місце, до якого 
вам потрібно. Скільки прийдеть-
ся чекати на автівку — невідомо. 
На дорозі можна простояти від 
кількох десятків хвилин до 6 го-

дин, наприклад. У такому випад-
ку може допомогти сервіс — Бла-
блакар. Дівчатам краще самим 
не користуватися атостопом, 
а лише у парі з хлопцем. І на-
решті — більше двох людей во-
дії, як правило, в свою машину 
не беруть. Головне у подорожах 
автостопом — це авантюризм та 
велике бажання.

Що потрібно знати про подорож автостопом

ÌÀÍÄÐÈ

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

ßê ïðî¿õàòè ç ï³âäíÿ äî ï³âíî÷³ 
Óêðà¿íè âñüîãî çà òèæäåíü ³ â³ä-
êðèòè äëÿ ñåáå íîâ³ ãîðèçîíòè? 
Ä³â÷èíà, ÿêà îáîæíþº ïîäîðîæó-
âàòè ³ ðîçóì³º ìåíòàë³òåò ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ì³ñöèíè, òî÷íî çíàº â³ä-
ïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ. Àäæå òðè 
ì³ñÿö³ æèëà â Êèòà¿, äå çàô³êñó-
âàëà ñâîþ íàéá³ëüøó òà íàéáîæå-
â³ëüí³øó ïîäîðîæ. ² ï³ñëÿ öüîãî 
â³äêðèëà ñâ³ò ìàíäð³â Óêðà¿íîþ.

Ùîá ïîáà÷èòè íîâ³ ì³ñöÿ, ñê³ëü-
êè çàãàëîì çóïèíîê òè çðîáèëà 
çà òèæäåíü?

— Ìåí³ âàæêî çãàäàòè, òîìó ùî 
òèæäåíü ó òàê³é ïîäîðîæ³ òðè-
âàº ÿê ì³ñÿöü. Ìîçîê íå âñòèãàº 
ñïðèéìàòè âåñü ïîò³ê ³íôîðìàö³¿. 
Äàâàé ñïðîáóºìî. Îòæå, çà ïåð-
øèé äåíü ÿ â³äâ³äàëà òðè íîâèõ 
ì³ñöÿ: Ìèêîëà¿â — Âîçíåñåíñüê — 
Àêò³âñüêèé êàíüéîí. Íàñòóïíîãî 
äíÿ áóëè — Õåðñîí, Îëåøê³âñüê³ 
ï³ñêè òà Îäåñà. Ç ì³ñòà á³ëÿ ×îð-
íîãî ìîðÿ ìè âèðóøèëè äî Êèºâà, 
à äàë³ ÿ ñàìà ïî¿õàëà äî Â³ííèö³, 
ïîò³ì çíîâó ïîâåðíóëàñü ó ñòî-
ëèöþ ³ çàâåðøèëà ñâ³é òèæäåíü 
ó ×îðíîáèë³. ß äàâíî õîò³ëà òàì 
ïîáóâàòè. Ó ðåçóëüòàò³ âèéøëî 
10–11 òî÷îê çà òèæäåíü.

ßêùî á íå áóëî òâîº¿ Banda.
Travel, òè íàâàæèëàñÿ á íà òàêó 
ïîäîðîæ ñàìîñò³éíî?

— Çíàºø, êîëè òè ïîñò³éíî ÷î-
ãîñü õî÷åø, òî âîíî òàê ÷è ³íàê-
øå â³äáóâàºòüñÿ. Ìîæëèâî, áåç 
Banda.Travel öå áóëî á íå â òà-
ê³é ôîðì³ àáî íå òàê íàñè÷åíî. 
Íàïðèêëàä, ùîá ¿çäèòè òèìè 
ì³ñöÿìè, äå áóëè ìè, ïîòð³áíà 
ï³äãîòîâêà. Â óêðà¿íñüêó ïóñòå-

ëþ íå ìîæíà ïîòðàïèòè ïðîñòî 
òàê, áî öå çàïîâ³äíèê ³ â³í ï³ä 
îõîðîíîþ. Â³äïîâ³äíî çà ê³ëüêà 
äí³â äî ïðè¿çäó ïîòð³áíî îòðèìà-
òè ñïåö³àëüíå ð³øåííÿ ³ íàéíÿòè 
ã³äà. Ç «Áàíäîþ» ìåí³ âäàëîñÿ 
çðîáèòè öå ñêîð³øå.

Îëåøê³âñüê³ ï³ñêè — öå äðóãà 
çà ðîçì³ðîì ïóñòåëÿ ªâðîïè. Âàðòî 
òóäè ¿õàòè?

— Òóäè êëàñíî ¿õàòè çàðàç, 
ïîêè íå òàê ñïåêîòíî. Òîìó ùî 
âë³òêó òàì äîçâîëÿþòü çíàõîäèòè-
ñÿ ëèøå äî 10 ðàíêó. Êð³ì òîãî, 
ÿ âæå êàçàëà, ùîá ñþäè ïîòðàïè-
òè — ïîòð³áåí äîçâ³ë ³ ñóïðîâ³ä. 
Òîáòî ã³ä ïîâèíåí çíàõîäèòèñÿ 
³ç òóðèñòàìè ïîðó÷ ïîñò³éíî. Óñå 
÷åðåç îõîðîíó ôàóíè ³ òîìó, ùî 
ïóñòåëÿ âåëè÷åçíà, òàì ä³éñíî 
ìîæíà çàãóáèòèñÿ. Áàðõàíè â äå-
ÿêèõ ì³ñöÿõ çàââèøêè 18 ìåòð³â 
³ ïëîùà 160 òèñ. ãåêòàð³â, òîìó 
ñóïðîâ³ä º îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ. 
Äî ðå÷³, çàðàç ó çàïîâ³äíèêó âè-
ä³ëèëè ñïåö³àëüíó òåðèòîð³þ ³ 
â ê³íö³ òðàâíÿ òóò óæå ìîæíà áóäå 
êàòàòèñÿ íà êâàäðîöèêëàõ. Òàêèé 
â³äïî÷èíîê íàáàãàòî ö³êàâ³øèé, 
í³æ ïðîñòî åêñêóðñ³ÿ.

Ó òàêèõ ïîäîðîæàõ áàãàòî ÷àñó 
çàéìàº äîðîãà. Ùî òè ðîáèëà äëÿ 
òîãî, ùîá âîíà áóëà íåâàæêîþ?

— ß ñòðåñîñò³éêà. Äóæå ëþ-
áëþ ïîòÿãè ³ âîíè ìåí³ í³êîëè 
íå íàáðèäàþòü. Ó äîðîç³ çàâæäè 
º ÷èì çàéíÿòèñÿ: ïî÷èòàòè íîâó 
êíèãó àáî ïîñëóõàòè ìóçèêó. Õî÷à 
â öèõ ìàíäð³âêàõ ìè îáèðàëè 
í³÷í³ ïîòÿãè, ùîá òðîõè ïîñïà-
òè. Äî òîãî æ, ÿ ïîäîðîæóþ ç 
äðóçÿìè ³ ìè çàâæäè çíàõîäèìî 
÷èì çàéíÿòèñÿ: ãîâîðèìî, äèâè-
ìîñü ôîòî, îáãîâîðþºìî ïëàíè 

ПОДОРОЖ ВІД МИКОЛАЄВА 
ДО ПРИП’ЯТІ ЗА 7 ДНІВ 
Лайфхак  Про те, як просто і недорого 
подорожувати Україною, розповідає 
вінничанка Анна Бровченко. Дівчина 
здобуває освіту видавця в Київському 
університеті ім. Грінченка, а у вільний час 
разом із друзями відкриває нові місця 
України і не тільки. Banda.Travel — саме 
так називають себе 4 мандрівники із 
Вінниці, Чернігова та Києва

Banda.Travel у повному складі. Мандрівники кажуть, 
що найкраще їхати в Актівський каньйон у будній день

íà ìàéáóòíº àáî ïðîñòî æàðòó-
ºìî. Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ âè-
ä³â òðàíñïîðòó, òî ìè çà öåé ÷àñ 
çì³íèëè ¿õ äîñòàòíüî — öå áóëè 
ìàðøðóòêè, ïîïóòêè, Áëàáëàêàð ³ 
òðàíñôåðè, ÿê³ ìè çàìîâëÿëè ñïå-
ö³àëüíî. Òàê ïåðåì³ùóâàòèñÿ ì³æ 
ëîêàö³ÿìè ìåí³ ìåíø êîìôîðòíî.

Ðîçêàæè äåòàëüí³øå ïðî òðàí-
ñïîðò.

— Ó ö³é ïîäîðîæ³, íàïðèêëàä, 
ìè â³äêðèëè äëÿ ñåáå òðàíñôåð — 
öå òðàíñïîðò, ÿêèé áðîíþºòüñÿ 
íà çàìîâëåííÿ äî êîíêðåòíîãî 
ì³ñöÿ. Òàê ìè ¿çäèëè ç Õåðñîíó 
äî Îëåøê³âñüêèõ ï³ñê³â. Êîøòó-
âàëî öå 700 ãðèâåíü â îáèäâ³ ñòî-
ðîíè. Òðàíñôåð àáî àâòîñòîï — 
öå çàâæäè âåñåëî, áî òàêèì ÷èíîì 

ìè çíàéîìèìîñÿ ç ì³ñöåâèìè ³ 
ä³çíàºìîñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî 
ì³ñòî. Íàïðèêëàä, êîëè ìè áóëè 
ó Áàêîò³ äâà òèæí³ òîìó, òî ¿õà-
ëè ç ä³äêîì, ÿêèé ðîçïîâ³äàâ ïðî 
Õìåëüíèöüêèé òàê, í³áè öå öåíòð 
Âñåñâ³òó. Ó éîãî ìàøèí³ íå ïðà-
öþâàëà ìàãí³òîëà ³ ìè ïðîçâàëè 
éîãî «ðàä³î», áî â³í ïîñò³éíî 
ãîâîðèâ. Òåïåð ìè çíàºìî, ùî 
Àðêàä³é Óêóïíèê ðîäîì çâ³äòè.

Ùî òåáå íàéá³ëüøå äèâóº ó òà-
êèõ ïîäîðîæàõ?

— Ó ìåíå º òàêèé ïðèíöèï — 
ÿ í³êîëè íå äèâëþñÿ ôîòî ÷è â³-
äåî ïðî ò³ ì³ñöÿ, êóäè ¿äó. Òîáòî 
íå ñòàâëþ æîäíèõ î÷³êóâàíü. Òàê 
áóëî ç Àêò³âñüêèì êàíüéîíîì. 
Â³í âèãëÿäàº çîâñ³ì ³íàêøå, 
í³æ ÿ ïîñï³õîì áà÷èëà íà ôîòî. 
À âçàãàë³, áóäü-ÿêå ì³ñöå, äå ìè 
áóâàºìî, ìåí³ çäàºòüñÿ, ìàº ÿêóñü 

íåéìîâ³ðíó ñèëó. Òè ïðîñòî çóïè-
íÿºøñÿ ³ í³ ïðî ùî äóìàºø. Â³ä-
áóâàºòüñÿ òàêå î÷èùåííÿ êàðìè, 
äóø³. Òîòàëüíèé ðåëàêñ — öåé 
ìîìåíò ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ çàâæäè.

Êð³ì òîãî, ó íàñ º ô³øêà: «Áàí-
äîþ» ìè ïîäîðîæóºìî ëèøå â áóä-
í³, òîä³ íåìàº òóðèñò³â ³ ìîæíà 
íàñîëîäèòèñÿ ïðèðîäîþ íà ïîâíó. 
Êîæíà çóïèíêà ìàº ñâîþ óí³êàëü-
í³ñòü. Ó îñíîâíîìó, öå ëþäè. Îñü, 
íàïðèêëàä, ìè íå ìîãëè âè¿õàòè 
ç Âîçíåñåíñüêà ³ ëîâèëè ïîïóòêó. 
Ó íàñ íå áóëî êàðòîíó, íà ÿêîìó 
ìîæíà áóëî íàïèñàòè ì³ñöå ïðè-
çíà÷åííÿ ³ ó öüîìó íàì äîïîìîãëà 
ïðîäàâåöü ì³ñöåâîãî ìàãàçèíó. 
Ùå é ðîçêàçàëà, äå êðàùå ñòàòè, 
àáè çëîâèòè õî÷ îäíó ìàøèíó, áî 
íà äîðîç³ íàñïðàâä³ â òîé äåíü 
áóëî ïóñòî. ßê ïðàâèëî, ó ïîäî-
ðîæàõ õîðîø³ ëþäè çóñòð³÷àþòüñÿ 
íàáàãàòî ÷àñò³øå, í³æ íåãàòèâí³ 
ïåðñîíàæ³.

ßê òè íàâàæèëàñÿ ïî¿õàòè 
ó ×îðíîáèëü?

— ß äàâíî õîò³ëà òóäè ïî¿õàòè ³ 
îñü òðàïèëàñü òàêà íàãîäà. Áàãà-
òî õòî ìåíå â³äìîâëÿâ, àëå ÿ âñå 
îäíî íàâàæèëàñü. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî äëÿ ïîäîðîæ³ ó çîíó â³ä÷ó-
æåííÿ ïîòð³áíî òåæ ãîòóâàòèñÿ. 
ß áàãàòî ÷èòàëà, ä³çíàâàëàñÿ ïðî 
ðàä³àö³éíèé ôîí ó òèõ, õòî âæå 
òóäè ¿çäèâ. ² âðåøò³-ðåøò ïî¿õàëà 
³ç êîìïàí³ºþ, ÿêà âëàøòîâóº åêñ-
êóðñ³¿ ó ×îðíîáèëü ùå ç òîãî ìî-
ìåíòó, êîëè ¿õ äîçâîëèëè. Ïåðøå, 
ùî ìåí³ íå ñïîäîáàëîñü, ùî áóëî 
áàãàòî òóðèñò³â — ö³ëèé àâòîáóñ 
áëèçüêî 50-òè ëþäåé. Ìàðøðóò 
áóâ ðîçðîáëåíèé ïî íàéáåçïå÷í³-
øèõ ì³ñöÿõ, òîìó çà ðàä³àö³éíèé 
ôîí ÿ íå ïåðåæèâàëà. Áàãàòî õòî 
íå çíàº, ùî ïåðåë³òàþ÷è íàâ³òü 
ó òîé ñàìèé ªãèïåò, ìè òàêîæ 
îòðèìóºìî äîçó ðàä³àö³¿. Ïèòàííÿ 
îïðîì³íåííÿ äóæå óìîâíå.

Ç ÿêèìè äóìêàìè òè ¿õàëà òóäè 
³ ç ÿêèìè ïîâåðíóëàñÿ?

— Ó ìåíå áóëî äóæå âàæêå 

ñòàâëåííÿ äî òðàãåä³¿ ùå ç³ øêî-
ëè. Äî òîãî æ, ìè ç ïîäðóãîþ 
ïî äîðîç³ ïîäèâèëèñÿ ô³ëüì ïðî 
êàòàñòðîôó ³ áóëî âçàãàë³ äóæå 
âàæêî ìîðàëüíî. Òàêå íåïðè-
ºìíå â³ä÷óòòÿ. Àëå ïðè¿õàâøè 
íà ì³ñöå, ñòàâëåííÿ çì³íèëîñÿ. 
Âçàãàë³ òóò àòìîñôåðà ïðèºìíà, 
ÿêùî íå çíàòè, ùî â³äáóëîñü 30 ç 
ëèøí³ì ðîê³â òîìó. Ðîáèø ôîòî 
³ âñå íà÷å äîáðå — áóäèíêè, ë³ñè, 
ëþäè ïðàöþþòü ³ æèâóòü. À ïî-
ò³ì çá³ëüøóºø êàäð ³ òðîõè ìîòî-
ðîøíî â³ä çàíåäáàíèõ â³êîí òà 
êâàðòèð. ªäèíå, ùî ìåíå ä³éñíî 
òðèâîæèòü ï³ñëÿ ö³º¿ ïîäîðîæ³: 
ùî ï³ä ñàðêîôàãîì ³ ÿê öå çíè-
ùèòè. Àäæå â³í ìàº òåðì³í åêñ-
ïëóàòàö³¿ âñüîãî 100 ðîê³â ³ çà öåé 
÷àñ ìè ïîâèíí³ ùîñü ïðèäóìàòè, 
àáè ïîçáóòèñÿ âñ³õ öèõ íàñë³äê³â, 
òîìó ùî çàëèøèòè öå íàñòóïíîìó 
ïîêîë³ííþ — áåçâ³äïîâ³äàëüíî.

Ó ÿêó ñóìó òîá³ îá³éøîâñÿ öåé 
òèæäåíü?

— Áëèçüêî 2 òèñ. ãðèâåíü. 
Àëå ÿ ñåáå í³ â ÷îìó íå îáìåæ-
óâàëà. Ìè îðåíäóâàëè êâàðòè-
ðè ³ íîðìàëüíî õàð÷óâàëèñÿ. 
ªäèíå — á³ëåòè íà ïîòÿã êóïó-
âàëè ç³ ñòóäåíòñüêîþ çíèæêîþ 
ó ïëàöêàðò. ßêáè ÿ ïðîâåëà öåé 
òèæäåíü â Êèºâ³ àáî ó Â³ííèö³, 
òî âñå îäíî âèòðàòèëà ö³ êîøòè 
íà æèòòÿ, à òàê ïîáà÷èëà íîâ³ ³ 
äóæå êëàñí³ ì³ñöÿ íàøî¿ êðà¿íè.

ßê òîá³ âäàºòüñÿ ïîºäíóâàòè 
òàê³ äîâã³ ïîäîðîæ³, íàâ÷àííÿ òà 
ðîáîòó?

— Ãîëîâíå ïðàâèëî — âñå ïëà-
íóâàòè çàçäàëåã³äü. ²íêîëè ïî-
òð³áíî á³ëüøå ïðàöþâàòè, ùîá 
ñïëàíóâàòè ïîäîðîæ íà êîíêðåò-
íó äàòó ³ íå ëèøèòèñÿ áåç ðîáîòè. 
Òèì ïà÷å ñüîãîäí³ ç ³íòåðíåòîì 
º ïðåêðàñíà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþ-
âàòè â³ääàëåíî. ßêùî íå äóìàòè 
³ íå ïëàíóâàòè, òî í³÷îãî íå âè-
éäå. ², çâè÷àéíî, ïîòð³áíî øó-
êàòè ñïîñîáè ³ íå çäàâàòèñÿ ïðè 
ïåðøèõ ñêëàäíîùàõ.

Â óêðà¿íñüêó ïóñòåëþ 
íå ìîæíà ïîòðàïèòè 
ïðîñòî òàê. Çà ê³ëüêà 
äí³â äî ïðè¿çäó 
ïîòð³áíî îòðèìàòè 
äîçâ³ë ³ íàéíÿòè ã³äà
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ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ З ПРАВА:

— Треба уважно 
вивчати умови 
договору, який 
укладаєте з фір-

мою, що надає допомогу в пра-
цевлаштуванні. У ньому має бути 
прописано, що ви отримуєте 
не просто інформаційні послуги, 
а гарантію офіційного працевла-
штування з чітким визначенням 
розміру заробітної плати, умо-
вами праці, місцем проживання.
Багато людей зараз виїжджають 

у Польщу і мають там офіційне 
працевлаштування. Наприклад, 
водіями. Ці люди багато працю-
ють, але офіційно. По 12–16 годин, 
на скільки мені відомо, в деяких 
робочий день. Тому, щоб не по-
трапити у рабство, в договорі ма-
ють бути прописані також рамки 
трудодня та інші питання, що 
стосуються завантаженості пра-
цівника на пропонованому йому 
робочому місці.
Також раджу дізнатися, чи є в кра-
їні працевлаштування представ-
ництво фірми, з якою ви тут ви-
рішили співпрацювати. Порядок 

ліцензування таких структур ви-
значили в постанові Кабміну від 
16 грудня 2015 року (№ 1060). Вони 
повинні мати веб-сайт і надава-
ти клієнтам інформацію з питань 
правового й соціального захисту 
та про механізм добровільної 
участі в загальнообов’язковому 
державному соціальному стра-
хуванні в Україні.
І обов’язково людям, які готують-
ся до роботи за кордоном, треба 
знати законодавство держави 
працевлаштування. У випадку не-
знання місцевих законів отримати 
депортацію елементарно.

Як готуватися до роботи за кордоном 

ÐÎÁÎÒÀ

424601

424601

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

ßðîñëàâ Ìóøèíñüêèé ïåðå-
¿õàâ ç Â³ííèö³ ó ïîëüñüêå ì³ñòî 
Êåëüöå. Òóò â³í íàâ÷àºòüñÿ â óí³-
âåðñèòåò³ ßíà Êîõàí³âñüêîãî âæå 
äðóãèé ð³ê. ² ùîá ìàòè âëàñí³ 
ãðîø³, ïðàöþº ùå é êàñèðîì 
íà ì³ñöåâ³é çàïðàâö³.

— Ðîáîòè äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
ñòóäåíò³â òóò âäîñòàëü. À íàéãî-
ëîâí³øå, íåìàº ïðîáëåì ç ïðà-
öåâëàøòóâàííÿì. Ãîëîâíå — öå 
ìàòè â³çó. Ó ìåíå âîíà íàâ÷àëüíà. 
Ðîáîòîäàâåöü â³ä ìåíå ïîïðîñèâ 
ëèøå îôîðìèòè nip (³äåíòèô³êà-
ö³éíèé íîìåð ïëàòíèêà ïîäàò-
ê³â — àâò.) ³ âñå, — êàçàâ ßðîñëàâ.

Õëîïåöü ðîçðàõóâàâ, ùî 
íà äåíü â³í îòðèìóº 140 çëîòèõ. 
Ó ïåðåðàõóíêó íà íàø³ ãðîø³, öå 
1020 ãðèâåíü.

— Òàêó ïëàòó îòðèìóº ³ ïîëÿê, 
³ óêðà¿íåöü. ßêî¿ñü äèñêðèì³íàö³¿ 
ÿ íå â³ä÷óâ. Ùå îäíà îáîâ’ÿçêîâà 
óìîâà äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ — 
æèòè ó Ïîëüù³ íà ëåãàëüíèõ 
óìîâàõ. Òîáòî ìàòè êàðòó ïîáó-
òó. Áàæàíî, ùå é çíàòè ïîëüñüêó 
ìîâó. Áî, ó ñôåð³ ïîñëóã, äå ïðà-
öþþ ÿ òà ìî¿ çíàéîì³, áåç çíàííÿ 
ïîëüñüêî¿ ïðàöþâàòè íåìîæëè-
âî, — ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì ßðîñëàâ 
Ìóøèíñüêèé.

Òàêà æ ðîáîòà, àëå ò³ëüêè 
ó Â³ííèö³, îö³íþºòüñÿ íà ïî-
ðÿäîê ìåíøå: â³ä 5000 ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü (goo.gl/s1u4U9). Òîä³ 

ÿê ßðîñëàâ îòðèìóº çà ì³ñÿöü 
19–20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ЧОМУ ЗА КОРДОН 
Ç 2013 ðîêó Ïîëüùà ñòàëà 

êëþ÷îâèì íàïðÿìêîì òðóäîâî¿ 
ì³ãðàö³¿ óêðà¿íö³â. Ê³ëüê³ñòü 
âàêàíñ³é òàì çðîñòàº, ïîëÿêè 
ðîçðàõîâóþòü íà ïîäàëüøå çàëó-
÷åííÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí. Öÿ 
êðà¿íà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 
óêðà¿íñüêèõ ì³ãðàíò³â, ïîñóíóâ-
øè ÐÔ íà äðóãå ì³ñöå.

Çà ðîçðàõóíêàìè Öåíòðó åêî-
íîì³÷íèõ ñòðàòåã³é, ÿê³ áóëè 
çðîáëåí³ íà îñíîâ³ äàíèõ óêðà-
¿íñüêî¿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, 
ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïåðåòèí³â 
óêðà¿íöÿìè êîðäîíó ç Ïîëüùåþ 
ó 2009–2012 ðîêàõ ñòàíîâèëà 
9 ì³ëüéîí³â ëþäåé. À â 2014–
2017 ðîêàõ âæå 18 ì³ëüéîí³â! 
Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè 
ï³äòâåðäæóº òàê³ öèôðè: ï³ñëÿ 
2013 ðîêó ïîò³ê óêðà¿íö³â ÷åðåç 
ïîëüñüêèé êîðäîí çð³ñ óäâ³÷³ 
(goo.gl/PaCUSG).

Êð³ì òîãî, ïîëüñüêèé óðÿä âåäå 
àêòèâíó ïîë³òèêó ³ç çàëó÷åííÿ 
ïðàö³âíèê³â. Çîêðåìà, ðîçðîáèëè 
ñïðîùåí³ ïðàâèëà, ùî äîçâîëÿ-
þòü ì³ãðàíòàì ëåãêî îôîðìè-
òèñÿ íà ðîáîòó îô³ö³éíî. Âèñî-
êèé ð³âåíü çàðîá³òêó çá³ëüøóº 
ïîïèò íà ðîáîòó çà êîðäîíîì: 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà â Ïîëüù³ 
ó 2018 ðîö³ ñòàíîâèòü 2100 çëî-
òèõ (goo.gl/iPjPk2). Â Óêðà¿í³ 

ЗА ЗЛОТИМ. ЯК ВІННИЧАНИ 
ОТРИМУЮТЬ РОБОТУ В ПОЛЬЩІ 
На заробітки  Робота за кордоном 
манить вінничан своїми високими 
зарплатами, яких ще немає 
на українському ринку праці. Зокрема, 
в Польщі зацікавлені в мігрантах з України, 
яким вони пропонують оклад та соцпакет 
на рівні з поляками. Тоді як експерти з 
права радять вивчити законодавство 
іншої країни, щоб уникнути депортації

òàêèé ïîêàçíèê — 3723 ãðèâí³ 
àáî 506 çëîòèõ.

ЯК ОТРИМАТИ ЛЕГАЛЬНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Â³ííè÷àíè ìîæóòü îôîðìèòè 
ñâîº ïðàöåâëàøòóâàííÿ â Ïîëü-
ù³ ÷îòèðìà ñïîñîáàìè, ïðî óìî-
âè ÿêèõ çíàþòü ïðåäñòàâíèêè 
àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Ïåðøèé — äîçâ³ë íà ðîáîòó, 
zezwolen na prace, ÿêèé âèäàº 
âîºâîäà íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ðîáî-
òîäàâöÿ. Äðóãèé — çàÿâà ïðî íà-
ì³ð ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íîçåìöÿ, 
oswiadczen. Äàº ïðàâî ãðîìàäÿ-
íàì Óêðà¿íè òà ùå ï'ÿòüîõ êðà-
¿í âèêîíóâàòè íåñåçîíí³ ðîáîòè 
ïðîòÿãîì ðîêó.

Òðåò³é — äîçâ³ë íà òèì÷àñî-
âå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòó, ÿêèé 
âèäàº âîºâîäà íà ï³äñòàâ³ çàÿâè 
³íîçåìöÿ. Äîêóìåíò äàº ïðàâî 
íà ïðîæèâàííÿ ³ ðîáîòó ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ðîê³â.

×åòâåðòèé — äîçâ³ë íà ñåçîííó 
ðîáîòó. Â³í äàº ïðàâî ïðàöþâà-
òè ó ñåçîííèõ ñôåðàõ ïðîòÿãîì 
äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â.

Ó ñåðåäíüîìó, ïîñëóãè àãåíò-
ñòâà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó Ïîëü-
ù³ êîøòóº â³ä 5–6 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
âêëþ÷àþ÷è âèòðàòè íà äîðîãó, 
ñòðàõóâàííÿ, â³çîâèé çá³ð. Êð³ì 
òîãî, ïðàö³âíèê ïîâèíåí ìàòè 
100–150 äîëàð³â íà õàð÷óâàííÿ 
(goo.gl/PaCUSG).

КОГО ШУКАЮТЬ 
Ïîëüùà ïðîïîíóº á³ëüø³ñòü 

âàêàíñ³é çà ðîáî÷èìè ñïåö³àëü-
íîñòÿìè: çâàðþâàëüíèêè, áóä³-
âåëüíèêè, ïðàö³âíèêè íà ñêëà-
äè, âîä³¿. ¯õíÿ çàðîá³òíà ïëàòà 
êîëèâàºòüñÿ â³ä 10 äî 20 çëîòèõ 
íà ãîäèíó (72–144 ãðèâí³ — àâò.).

Òàêîæ ïîïóëÿðí³ ñåçîíí³ ðî-
áîòè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. 
Âîíè ïî÷èíàþòüñÿ ç áåðåçíÿ ³ç 
çáèðàííÿ óðîæàþ â òåïëèöÿõ ³ 
çàê³í÷óþòüñÿ çáîðîì ÿáëóê âî-
ñåíè. Öèì ïðàö³âíèêàì çàïëàòÿòü 
â³ä 12 çëîòèõ çà ãîäèíó (87 ãðè-
âåíü — àâò.).

РЕКЛАМА

ПОЛЬЩА  УКРАЇНА

26 200 грн будівельник 15 000 грн

16 000 грн мерчендайзер 6 000 грн 

13 000 грн помічник 
кухаря 5 000 грн 

17 400 грн оператор 
станка 12 000 грн

17 400 грн в’язальник 
джгутів 7000 грн

40200 грн водій-
далекобійник 15 000 грн

19 000 грн швачка 9000 грн

23 400 грн електрик 6000 грн

17 400 грн офіціант 6000 грн

17 400 грн
працівники 
на сезонні 
польові роботи

10 000 грн

СКІЛЬКИ МОЖНА ЗАРОБИТИ

Оклад у Польщі вказаний з розрахунку на працю 10 годин, протягом 20 днів у місяць.

Джерело: польські вакансії від компанії ТОВ «Робота в Європі», Центр візових та 
туристичних послуг «VisaRoom»; українські вакансії work.ua, ua.jooble.org, olx.ua 
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Çíà÷íà ÷àñòèíà ãðîøåé ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó âèòðà÷àºòüñÿ 
íà ìåäèöèíó ì³ñòà. Àëå ÿê öå 
ïîçíà÷àºòüñÿ íà äîñòóïíîñò³ 
ìåäïîñëóã òà çäîðîâ’¿ â³ííè÷àí, 

áàãàòüîì íå çðîçóì³ëî.
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 

Â³ííèö³, ó ì³ñò³ ïðàöþº ê³ëüêà 
ìóí³öèïàëüíèõ ìåäè÷íèõ ïðî-
ãðàì, íàéá³ëüøà ç íèõ «Çäîðîâ'ÿ 
â³ííè÷àí». Òàêîæ º ïðîãðàìà 
Ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ àð-

òåð³àëüíèõ ã³ïåðòåíç³é ³ «Ñòîï 
ãðèï». Äîñèòü âåëèêå êîëî ä³é 
öèõ ïðîãðàì çàëèøàºòüñÿ íåâè-
äèìèì äëÿ â³ííè÷àí, àëå âîíè 
ïðàöþþòü.

— Íàïðèêëàä, çàêóï³âëÿ ìåä-
ïðåïàðàò³â íà ìåäçàêëàäè, âîíè 

МЕДИЧНІ ПРОГРАМИ ВІННИЧАНАМ 
- БЕЗКОШТОВНО АБО ЗА ПІВЦІНИ
Можливості  Безкоштовної медицини не існує — це факт, 
який не потрібно навіть пояснювати. Але для мешканців Вінниці 
працюють муніципальні програми, якими можна скористатись 
та дещо зекономити. Головний лікар міста Олександр Шиш 
розповів, на що ми можемо розраховувати

íå çàâæäè äî íàñ äîõîäÿòü çà äåð-
æàâíèìè ïðîãðàìàìè, àëå º æèò-
òºâî íåîáõ³äíèìè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Øèø. — Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ çàâäÿêè êðîâîñïèííèì ïðå-
ïàðàòàì, íà ÿê³ âèä³ëåíî áëèçü-
êî 800 òèñ. ãðí, áóëî âðÿòîâàíî 
æèòòÿ 42 æ³íêàì ïðè ìàòêîâèõ 
êðîâîòå÷àõ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â.

Íà çàáåçïå÷åííÿ ë³êóâàëüíîãî (³ 
äîðîãîâàðò³ñíîãî) õàð÷óâàííÿ ä³-
òåé, õâîðèõ íà ð³äê³ñíó õâîðîáó — 
ôåí³ëêåòîíóð³þ, áóëè ñïðÿìîâà-
í³ 1,5 ìëí ãðí. Ó ìèíóëîìó ðîö³ 
12 òàêèõ ïàö³ºíò³â ñêîðèñòàëèñÿ 
ö³ºþ ìîæëèâ³ñòþ. Íà çàêóï³âëþ 
òóáåðêóë³íó, ç ìåòîþ ñâîº÷àñíî¿ 

ä³àãíîñòèêè òóáåðêóëüîçó, ï³øëî 
700 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íåâèäèìèì, 
àëå âêðàé íåîáõ³äíèì º çàáåçïå-
÷åííÿ ïàö³ºíò³â òåõí³÷íèìè çàñî-
áàìè ðåàá³ë³òàö³¿. Òîìó íà ìåäçà-
êëàäè çàêóïîâóþòüñÿ ïàìïåðñè, 
êàëî- òà ñå÷åïðèéìà÷³. À æèòåë³ 
ì³ñòà, ÿê³ ìàþòü íåðâîâ³ ðîçëàäè 
òà ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ë³êàð-
í³ ³ì. Þùåíêà, ìîæóòü îòðèìàòè 
áåçêîøòîâí³ ë³êè, íà ÿê³ âèä³ëåíî 
360 òèñ. ãðí. Ó öüîìó ðîö³ äî ìó-
í³öèïàëüíî¿ ïðîãðàìè âêëþ÷èëè 
òàêîæ ïóíêò ïðî ïîâíå çàáåçïå-
÷åííÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ä³àáåò, âñ³-
ìà ïðåïàðàòàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ 
³íñóë³íîòåðàï³¿.

ПРОГРАМА «СТОП ГРИП»
Ця програма працює у місті вже два роки поспіль. 
У цьому році на програму «Стоп грип» бюджет міста 
виділив 1,3 млн грн. Ця програма включає в себе 
три етапи.
Перший — це вакцинація. Зокрема, діти з інвалідністю, 
або позбавлені батьківського піклування, можуть 
отримати вакцину від грипу безкоштовно, всі інші 
вінничани за 50% вартості вакцини. Другий етап 
програми — діагностика. За кошти бюджету міста були 
закуплені швидкі тести на грип, якими у медзакладах 
безкоштовно діагностували пацієнтів. І третій етап — 
лікування, у випадку підтвердження діагнозу, пацієнту 
надавали лікувальні препарати.
— До речі, в останній тиждень квітня, завдяки швидким 
тестам діагностували грип типу А двом пацієнтам першої 
лікарні, — розповідає Олександр Шиш. — Їм одразу надали 
ліки, щоб полегшити стан та лікування. Справа в тому, що 
епідеміологічний сезон грипу триває з середини вересня 
по травень, тож нічого дивного.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 
АРТЕРІАЛЬНИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ 
На цю програму міський бюджет виділив 1,6 млн грн. 
За минулий рік нею скористалися 18 тисяч вінничан. 
Це субсидіальна програма. Тобто якщо ви маєте сер-
цево-судинні патології, та зокрема артеріальні гіпер-
тензії, а також довідку про субсидію, варто звернутися 
до Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 
отримати лікування за 50% вартості.

НА ЩО МОЖУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ ВІННИЧАНИ

ЗУБИ
На цю програму виділено 1,3 млн грн. У минуло-
му році нею скористалися 579 вінничан пільгової 
категорії. Щоб безкоштовно протезувати зуби, 
мешканцю міста потрібно звернутись до міської 
стоматологічної поліклініки, що знаходиться на вул. 
Героїв Крут. Там пройти обстеження. З висновками 
обстеження звернутися до міського стоматологіч-
ного центру (на вулиці Келецька). Там визначаться 
з об'ємом робіт, їх вартістю. І в порядку черги 
кожен пацієнт може отримати нові зуби.

ШТУЧНИЙ КРИШТАЛИК
За минулий рік 23 мешканцям Вінниці зробили 
операцію з імплантації штучного кришталика. 
На цю медичну програму місто виділило 
72 тис. грн.
Для проведення такої безкоштовної для 
вінничан операції потрібно звернутися до Центру 
мікрохірургії ока, що знаходиться на базі третьої 
лікарні. Там знову ж таки пацієнту запропонують 
обстеження та чергу.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ
За минулий рік 9 вінничан завдяки цій програмі 
змогли отримати підтримуючу терапію після тран-
сплантації нирки.
За словами Олександра Шиша, трансплантація 
досі не врегульована в нашій державі на законо-
давчому рівні. Тому пацієнти, як правило, за таки-
ми операціями звертаються до наших найближчих 
сусідів. Наприклад, у Білорусію. Усю ж підтримую-
чу та реабілітаційну терапію вінничани проходять 
безкоштовно за місцем проживання.

СУГЛОБИ
У минулому році 20 пацієнтів отримали нові протези. На цю програму міський 
бюджет виділив 400 тис. грн. Імплантація суглобів здійснюється при дегене-
ративних дистрофічнних захворюваннях суглобів. При наявності таких хвороб 
та необхідності операції пацієнту потрібно звернутися в лікарню швидкої 
допомоги (вул. Київська) саме там проводять такі операції. Пацієнт пройде 
обстеження, після якого йому запропонують бюджетний протез. У разі згоди 
пацієнта ставлять у чергу на операцію. За словами Олександра Шиша, потрібно 
розуміти, що такий протез куплений за бюджетні кошти не є найкращим, зо-
крема, вартість його приблизно 40 тис. грн, і може бути китайського виробни-
цтва, але для багатьох це чи не єдина можливість.

КАРДІОДОПОМОГА
У минулому році 14 пацієнтам поставили кардіостимулятори. 
На кардіодопомогу місто кожен рік виділяє 1,5 млн грн. За словами лікаря, 
кардіологічна проблема досить гостра для мешканців нашого міста. З 
2008 року у Вінниці працює Кардіологічний центр, де завдяки муніципальній 
програмі вінничани можуть планово отримати допомогу за 50% вартості. 
Мається на увазі і ангіографія, і стентування, і кардіостимулятори… 
Якщо ситуація невідкладна, обстеження та операція для вінничан будуть 
безкоштовними.

ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я ВІННИЧАН» 
Окрім фінансування медичних закладів, ця програма включає в собі такі безкоштовні послуги як: протезування зубів, 
заміна суглобів, імплантація штучного кришталика, стентування, встановлення кардіостимуляторів та ін.
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Стаття про Людмилу Овсійчук 
на сайті 20minut.ua та гру-
пі у Фейсбуці “Хворій на рак 
21-річній дівчині, потрібна 
кров ІІ позитивної групи та до-
помога”, зібрала тисячі пере-
глядів та перепостів. Небайду-
жі люди писали у коментарях 
про готовність здати кров, і 
приходили на станцію пере-
ливання крові, здавали тром-
боцити. Олег Овсійчук, брат 
Людмили, каже, що за остан-
ні дні на картку ПриватБанку 

люди перерахували 30 тисяч 
грн, і це величезна допомога 
для дівчини, адже один день 
підтримуючої терапії коштує 
близько двох тисяч гривень. 
Невдовзі Людмилу чекає дру-
га хіміотерапія, далі знову під-
тримуюча терапія і потім буде 
рішення лікарів про можливу 
пересадку кісткового мозку. 
Рідні дівчини дуже вдячні всім-
всім, хто допомагає грошима, 
кров’ю, словами підтримки, 
перепостами.

За два дні на Фейсбуці 60 тисяч переглядів 

РЕКЛАМА
424481

416206

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ñ³ì ðîê³â ñâîãî 
æèòòÿ Ëþäà ïðè-
ñâÿòèëà ìóçè÷í³é 

øêîë³ òà ùå ÷îòèðè ðîêè íàâ÷àí-
íþ â Æèòîìèðñüêîìó ó÷èëèù³ 
³ì. Â. Ñ. Êîñåíêà. Ãðà íà ôîð-
òåï³àíî òà ñï³âè — ¿¿ óëþáëåíå 
çàõîïëåííÿ. Ó ÷åðâí³ Ëþäìèë³ 
áóäå 22.

— Âåñåëà, æèòòºðàä³ñíà, äóæå 
òâîð÷à îñîáèñò³ñòü, çàâæäè àê-
òèâíà ³ ç ãàðíèì íàñòðîºì, âîíà 
ðàïòîâî ñòàëà ïî÷óâàòè ñåáå 
çëå, — ðîçïîâ³äàº Îëåñÿ, ñåñòðà 
Ëþäìèëè. — Ó íå¿ ïàìîðî÷èëàñü 
ãîëîâà, áóëà òåìïåðàòóðà. Ï³øëè 
äî ë³êàðÿ, çðîáèëè ðîçãîðíóòèé 
àíàë³ç êðîâ³. Íàì ñêàçàëè, ùî º 
ï³äîçðà íà ëåéêåì³þ.

Ð³äí³ ä³â÷èíè â³äïðàâèëè àíà-
ë³çè ó Êè¿â. À òàì ï³äòâåðäèëè 
ðàê êðîâ³. Äî ö³º¿ ïîðè Ëþäà 
Îâñ³é÷óê áóëà ïðîïèñàíà â Æè-
òîìèðñüê³é îáëàñò³. Òîæ ë³êóâàëè 
ñïî÷àòêó ¿¿ â Æèòîìèð³. Ñåñòðà 
ïðîïèñàëà ä³â÷èíó ó ñåáå ó Â³-
ííèö³ ³ âæå äâà òèæí³ âîíà çíà-
õîäèòüñÿ â ë³êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà. 
Ñòàí ¿¿ òî êðàùàº, òî ã³ðøàº. Ð³ä-
í³ ä³â÷èíè ïðîñÿòü ïðî äîïîìîãó. 
Çîêðåìà, äîíîð³â ç äðóãîþ ïî-
çèòèâíîþ ãðóïîþ êðîâ³.

— Îäèí äåíü ï³äòðèìóþ÷î¿ 

òåðàï³¿ êîøòóº áàãàòî ãðîøåé, 
ìè âäÿ÷í³ äðóçÿì, çíàéîìèì òà 
íåçíàéîìèì, ÿê³ âåñü ÷àñ ï³ä-
òðèìóâàëè íàñ, òà ïðîäîâæóþòü 
ï³äòðèìóâàòè, — ãîâîðèòü ñåñòðà 
õâîðî¿. — Äóæå áàãàòî ëþäåé â³ä-
ãóêíóëèñÿ íà ïðîõàííÿ ïðî äî-
ïîìîãó, ðîçì³ùåíå â ñîöìåðåæàõ. 
Öÿ ï³äòðèìêà äóæå âàæëèâà Ëþä-
ìèë³, ÿêà áîðåòüñÿ çà æèòòÿ òà 
â³ðèòü ó êðàùå. Ç äèòèíñòâà âîíà 
áóëà ³ º «ñ³ìåéíèì ë³êàðåì» âñ³õ 
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â. À êîëè 

ìàìà ïîòðàïèëà â ë³êàðíþ, à ïî-
ò³ì îäðàçó ³ áàáóñÿ (öå ñòàëîñÿ 
âë³òêó 2017 ðîêó) — Ëþäà áóëà 
ïåðøîþ ³ íàéíàä³éí³øîþ îïî-
ðîþ ó ¿õ îäóæàíí³. Áóêâàëüíî, 
«âèõîäèëà» îáîõ. Ìîÿ ñåñòðà 
äóæå ñèëüíà ³ ö³ëåñïðÿìîâàíà. 
Ïðîñòî ñêàçàëà ìàì³ ³ áàáóñ³, ùî 
ïîòð³áíî âèë³êóâàòèñÿ — ³ âîíè 
âèë³êóâàëèñü! Òàêó ö³ëü âîíà ïî-
ñòàâèëà ³ ñîá³.

Êîæíîãî äíÿ íà ñòàíö³¿ ïåðå-
ëèâàííÿ êðîâ³ ð³äí³ Ëþäìèëè 

ХВОРІЙ НА РАК ЛЮДІ
НЕОБХІДНА КРОВ ТА ДОПОМОГА  
Підтримка  Про рак крові Людмила 
Овсійчук дізналася менше місяця тому. 
Минулого тижня, 2 травня, завершився 
перший курс хімії. Дівчині 21 рік, зараз 
вона на підтримуючій терапії, кожен 
день якої, це переливання тромбоцитів 
і майже дві тисячі гривень

Îâñ³é÷óê ÷åêàþòü óñ³õ, õòî ìîæå 
çäàòè êðîâ äðóãî¿ ïîçèòèâíî¿ 
ãðóïè íà òðîìáîöèòè (âëèâàí-
íÿ òðîìáîöèò³â ä³â÷èí³ ðîáëÿòü 
ùîäåííî). Ùî áóäå äàë³, ð³äí³ 
íå çàãàäóþòü. ßêùî õ³ì³ÿ äî-
ïîìîæå, ïîòð³áíî áóäå ðîáèòè 
ïåðåñàäêó ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Ãî-
âîðèòè ïðî öå ïîêè ùî çàðàíî. 
Ãðîøîâó äîïîìîãó äëÿ ë³êóâàííÿ 
Ëþäìèëè Îâñ³é÷óê ìîæíà ïåðå-
ðàõóâàòè íà êàðòêó ÏðèâàòÁàíêó 
¿¿ ñåñòðè.

Ê à ð ò à  Ï ð è â à ò Á à í ê ó 
5168 7573 6643 9125 Îâñ³é÷óê Ëåñÿ 
Ëåîí³ä³âíà (ñåñòðà) 

Ó Ëþäè ïàìîðî÷èëàñü 
ãîëîâà, ïІäíÿëàñü 
òåìïåðàòóðà. 
Ðîçãîðíóòèé àíàë³ç 
êðîâ³ ïîêàçàâ 
ëåéêåì³þ

Місяць з діагнозом. У червні 
дівчині виповниться 22 роки. 
Рідні сподіваються, що до 
того часу їй стане легше

Після хіміотерапії. Минулого тижня Людмилі відкапали 
перший курс хімії, зараз триває підтримуюча терапія



22 RIA, Ñåðåäà, 9 òðàâíÿ 2018
ÑÏÎÐÒ

Кращі сумоїсти 
Європи 
 Â³ííè÷àíè çäîáóëè ìåäàë³ 
íà Êóáêó ªâðîïè ç ñóìî 
ó Ïëîâä³â³ (Áîëãàð³ÿ). Ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â äî 21 ðîêó 
Êàðèíà Êó÷åð (âàãà 55 êã) 
ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå, ²ðèíà 
Ãðåáåí÷óê (70 êã) — äðóãå, 
Âàæà Äà³àóð³ (115 êã) — ïåð-
øå. Ñåðåä áîðö³â äî 23 ðîê³â 
Âàëåð³ÿ Êîëåñíèê (55 êã) ³ 
Îëåíà Í³ê³òèíñüêà (65 êã) 
âèáîðîëè ñð³áëî, ²ðèíà 
Ãðåáåí÷óê (73 êã) — áðîíçó. 
Ñåðåä äîðîñëèõ òðåò³ ì³ñöÿ 
ïîñ³ëè Ñâÿòîñëàâ Ñåìè-
êðàñ (85 êã) ³ Âàæà Äà³àóð³ 
(115 êã).

Вундеркінд 
заматував усіх 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ â³ä-
êðèòèé øàõîâèé ìåìîð³àë 
Àíàòîë³ÿ Îëüõîâñüêîãî. 
Ïåðåì³ã 16-ð³÷íèé ì³ñöå-
âèé ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð 
Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí. Ðàçîì ç 
íèì òð³éêó ïðèçåð³â ñêëà-
ëè ìàéñòðè Ïåíã Ë³ Ì³í 
(Ìèêîëà¿â) ³ Ìèêîëà Áîä-
íàð ç Â³ííèö³. Ñåðåä æ³íîê 
êðàùîþ áóëà íàøà Íàä³ÿ 
Øïàíêî.

Обіграли росіян 
 Ó Áðåñò³ (Á³ëîðóñü) â³ä-
áóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç 
õîêåþ íà òðàâ³ «Îë³ìï³éñüê³ 
íàä³¿» ñåðåä þíàê³â 2001 ð. í. 
òà ìîëîäøèõ. Â³ííèöüêà 
ñïîðòøêîëà «Îë³ìï³ÿ» ïîñ³-
ëà ïåðøå ì³ñöå. Âîíà îá³ãðà-
ëà ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà ³ 
ðîñ³ÿí. Ï³äãîòóâàâ êîìàíäó 
òðåíåð Îëåêñàíäð Êóëåøà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №19 (1038)
Триходові задачі-блоки на кооперативний мат. Зверніть увагу на 
ілюзорну гру в кожній задачі-мініатюрі.

Задача №2161-2163. Ю. Білокінь (Полтава)
(Друкується вперше)

h 3*   ІІ>Kh3*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №18 (1384), 2 травня 2018 року
Задача №2157
I. 1. Kpa5! ab8:K  2. Ka7 Kpb7  2. Tb5 Kc6x;
II. 1. Ka5! Kp:b8  2. Kpa6 a8K  2. Kb6 K:c7x.
Задача №2158
I. 1. Kpg5! hg8:Ф+  2. Kpf4 Фg5+  3. Kpe5 Фe3x;
II. 1. Kpf7! hg8:K  2. Kpe8 Kpg7  3. Td8 K:f6x.
Задача №2159
I. 1. Ta2! cb3:  2. Kpa1 Kpc1  3. Tc2+! K:c2x;
II. 1. bc2:! Kpd2  2. c1K! Ce2  3. Ka2 Kc4x.
Задача №2160
I. 1. Kpd1! Kpe3  2. Kpc2 Kpf2  3. Kpd1 Ke3x;
II. 1. Kpf2! Kpf4  2. Kpg2 Kpg5  3. Kph3 Kf4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Õì³ëüíèêó ðîç³ãðàëè V² 

Êóáîê Ïîä³ëëÿ ç ãàíäáîëó ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Â³í áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 
ïàì’ÿò³ òðåíåðà ³ äèðåêòîðà 
ÄÞÑØ öüîãî ì³ñòà Ìèêîëè 
Ìàð÷åíêà.

Íà ñòàðò âèéøëè äåñÿòü êî-
ìàíä. Íàøó îáëàñòü ïðåäñòàâëÿ-
ëè ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà, çá³ðí³ 
Â³ííèö³, Óëàíîâà ³ Òîìàøïîëÿ. 
¯õí³ìè ñóïåðíèêàìè áóëè êî-
ìàíäè Êèºâà, ì. Áëàãîâ³ùåíñüêå 

(Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü), Êðèâî-
ãî Ðîãó (Äí³ïðîïåòðîâñüêà îá-
ëàñòü), Ñóì, Êîíîòîïó (Ñóìñüêà 
îáëàñòü) ³ ì. Ðîçä³ëüíà (Îäåñüêà 
îáëàñòü). Çìàãàííÿ ïðîâîäèëèñÿ 
çà êóáêîâîþ ñèñòåìîþ.

×åìï³îíîì ñòàëà êîìàíäà Â³-
ííèö³. Äðóãå ì³ñöå — ó ãîñïî-
äàð³â. Áðîíçà — ó ãàíäáîë³ñò³â 
Êîíîòîïó.

— ×àñòèíó ïðàâèë ìè âçÿëè ç 
ïëÿæíîãî ãàíäáîëó. Òîáòî â êîæ-
íîìó òàéì³ âèçíà÷àâñÿ ïåðåìî-

æåöü. À ó âèïàäêó í³÷èº¿ çà òàé-
ìàìè ïðîáèâàëèñÿ ïåíàëüò³, — 
ñêàçàâ ãîëîâíèé ñóääÿ çìàãàíü 
³ îäíî÷àñíî ïåðåìîæåöü Êóáêà 
Ïîä³ëëÿ â ñêëàä³ çá³ðíî¿ Â³ííèö³ 
Âîëîäèìèð Òèõîíîâ.

Îðãàí³çàòîðè íàãîðîäèëè 
îðèã³íàëüíèìè ïðèçàìè êðà-
ùèõ ãðàâö³â òóðí³ðó. Íàéñèëü-
í³øèìè âîðîòàðÿìè âèÿâèëèñÿ 
Ñåðã³é Ìàö³áîðóê (Â³ííèöÿ-Âî-
ëî÷èñüê) ³ Ñåðã³é Ç³í÷óê (Ðîç-
ä³ëüíà). Ñåíñàö³ÿ òóðí³ðó — 

Ãåííàä³é Ä³õòÿð (Êè¿â, «Ëåã³-
îí 21»), êðàùèé äîñâ³ä÷åíèé 
ãðàâåöü — Â³êòîð Äæóðèíñüêèé 
(Òîìàøï³ëü), ÌVP «Õóììåë 
Óêðà¿íà» — Îëåêñàíäð Âëàäèêà 
(Õì³ëüíèê). Âèçíà÷èëè òàêîæ 
íàéñèëüí³øèõ ãðàâö³â ó êîæí³é 
êîìàíä³.

Òóðí³ð ïàì'ÿò³ Ìèêîëè Ìàð-
÷åíêà ïðîâîäèòüñÿ, ïî÷èíàþ÷è 
ç 2011 ðîêó. Íå çáèðàþòüñÿ ïî-
ðóøóâàòè òðàäèö³þ ³ â íàñòóï-
íîìó ðîö³.

Кубок Поділля виграв… головний суддя

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çà ìàñîâ³ñòþ ôóòáîëó ³ â Óêðà-
¿í³, ³ íà Â³ííè÷÷èí³ çîêðåìà, 
íåìàº ð³âíèõ. Ó äèòÿ÷èõ ñïîð-
òèâíèõ øêîëàõ íàøîãî êðàþ 
íèì çàéìàºòüñÿ áëèçüêî ï’ÿòè 
òèñÿ÷ ä³òåé. Ó ïðîôåñ³éíèõ ÷åì-
ï³îíàòàõ Óêðà¿íè âèñòóïàþòü òðè 
íàø³ êîìàíäè ìàéñòð³â — ÷îëî-
â³÷à «Íèâà» òà æ³íî÷³ ÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà ³ «Êîëîñ» 
(Ìàõí³âêà, Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí).

Íèçêà ïðîâ³äíèõ êëóá³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ óñï³øíî çìà-
ãàþòüñÿ ó ÷åìï³îíàòàõ òà êóáêàõ 
êðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â. Â³ñ³ì êî-
ìàíä ì³ñòà íàä Áóãîì íåïîãàíî 
âèñòóïàþòü ó âèù³é ë³ç³ Äèòÿ-
÷î-þíàöüêî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. Óñå 
öå — ñåðéîçí³ äîñÿãíåííÿ. Àëå 
òåïåð ìàºìî íîâèé «ëàêìóñîâèé 
ïàï³ðåöü» äëÿ ïîð³âíÿííÿ ðîç-
âèòêó ôóòáîëüíî¿ ãàëóç³ â ð³çíèõ 
îáëàñòÿõ. Ó öüîìó äîïîìîæå Êó-
áîê ðåã³îí³â Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó 
Óêðà¿íè (ÔÔÓ), ÿêèé çàïî÷àò-
êóâàëè äâà ðîêè òîìó.

«ЕМС-ПОДІЛЛЯ» ПЛЮС 
«АГРО-АСТРА» 

Öåé ïðåñòèæíèé òóðí³ð ïðî-
âîäèòüñÿ ðàç ó äâà ðîêè. Ó Êóáêó 
ðåã³îí³â çìàãàþòüñÿ çá³ðí³ îáëàñ-
òåé, ñêëàäåí³ ç ôóòáîë³ñò³â-àìà-
òîð³â. Ó ïîçàìèíóëîìó ðîö³ â³-
ííèöüêà êîìàíäà ïîäîëàëà çá³ðí³ 
Õìåëüíè÷÷èíè, Êèºâà ³ ïîñòóïè-
ëàñÿ ó 1/4 ô³íàëó ÷åðí³ã³â÷àíàì.

Íà äðóãîìó ðîç³ãðàø³ Êóáêà 
îñíîâó çá³ðíî¿ ñêëàëè ïðîâ³äí³ 
ãðàâö³ àìàòîðñüêèõ êëóá³â âèùî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³ «ÅÌÑ-
Ïîä³ëëÿ» (Â³ííèöÿ) ³ «Àãðî-

Àñòðà» (Íåìèð³âñüêèé ðàéîí). 
Òàêîæ ó ñêëàä³ º ïðåäñòàâíèêè 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ³ Ë³òèí-
ñüêîãî ðàéîí³â òà Ãí³âàí³.

— Ó íàø³é êîìàíä³ ç³áðàí³ ïå-
ðåâàæíî ìîëîä³ ôóòáîë³ñòè â³-
êîì 19–20 ðîê³â. ª ëèøå ê³ëüêà 
äîñâ³ä÷åíèõ âèêîíàâö³â, ÿê³ öå-
ìåíòóþòü êîëåêòèâ, — ðîçïîâ³â 
ñïîðòèâíèé äèðåêòîð îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ²ãîð Ïàâëåíêî.

ДВА ДОМАШНІ РОЗГРОМИ 
Íà ïåðøèõ ñòàä³ÿõ çìàãàííÿ 

ñóïåðíèêè ãðàþòü ëèøå îäèí 
ìàò÷ íàâèë³ò. Òîæ êîæíà íåâäà÷à 
ñòàº ôàòàëüíîþ. Àëå íàø³ õëîïö³ 
ïîêè ùî ä³þòü äóæå âïåâíåíî.

Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè ó ïåðøîìó 
êîë³ íà âëàñíîìó ïîë³ çäîëàëà 
çá³ðíó Õìåëüíè÷÷èíè — 4:1. 

Äðóãèì ñóïåðíèêîì íàøî¿ êî-
ìàíäè ñòàëà çá³ðíà Ð³âíåíñüêî¿ 
îáëàñò³, êîòðà íà ïåðøîìó åòàï³ 
çäîëàëà Âîëèíü. Ìàò÷ â³äáóâñÿ 
äðóãîãî òðàâíÿ íà ñòàä³îí³ òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, äîìàøí³é 
àðåí³ «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ».

Ó ïåðøîìó òàéì³ ãîñïîäàð³ 
ïîëÿ âîëîä³ëè áåççàïåðå÷íîþ 
ïåðåâàãîþ. Àëå â³äêðèòè ðàõó-
íîê ñïðîìîãëèñÿ ëèøå íà äîäà-
íèõ õâèëèíàõ. Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó 
êóòîâîãî óäàðó Äìèòðî ²ñàºâ 
ïåðøèì âñòèã íà äîáèâàííÿ. 1:0! 

Ó äðóãîìó òàéì³ ð³âíåíö³ ïî-
ì³òíî ô³çè÷íî ï³äñ³ëè. ² â³ííè-
÷àíè ïî÷àëè ïîñò³éíî ñòâîðþâà-
òè íåáåçïå÷í³ ñèòóàö³¿ á³ëÿ ¿õí³õ 
âîð³ò. Ï³ñëÿ êëàñíîãî ðîç³ãðàøó 
òðèõîä³âêè Ìèêîëà Ïàñòóøåíêî 
ðîçñòð³ëÿâ âîðîòà çá³ðíî¿ Ð³âíåí-
ñüêî¿ îáëàñò³. Íåçàáàðîì ÷åðãîâó 
êîìá³íàö³þ âëó÷íèì ïîñòð³ëîì 

НАШІ ФУТБОЛІСТИ 
ГРОМЛЯТЬ КОНКУРЕНТІВ 
Гра №1  Обласна збірна вже вибила 
із розіграшу двох суперників. Вінничани 
прагнуть поборотися за престижний 
трофей і довести, що наш регіон — 
найфутбольніший!

çàâåðøèâ Áîãäàí Êóñþê. «Îñòàí-
í³é öâÿõ» ç ïåíàëüò³ âáèâ Þð³é 
Êîðáóò.

4:0! Íàøà êîìàíäà âèáèâàº ç 
ðîç³ãðàøó âæå äðóãîãî îïîíåí-
òà. Íàñòóïíà ñòàä³ÿ òóðí³ðó ïðî-
éäå 15–16 òðàâíÿ. Ïîäàëüøîãî 
ñóïåðíèêà â³ííè÷àí âèçíà÷àòü 
æåðåáêóâàííÿì.

НА ПІКУ ФОРМИ 
Íàéñòàðøèé ãðàâåöü çá³ðíî¿ 

Â³ííè÷÷èíè — ¿¿ 35-ð³÷íèé êà-
ï³òàí, ïðåçèäåíò «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» 
³ âîäíî÷àñ î÷³ëüíèê â³ííèöüêî¿ 
Ïðåì’ºð-ë³ãè Þð³é Êîðáóò:

— Ó îñòàíí³ ï³âðîêó òðåíåð 
äîâ³ðÿº ìåí³ ì³ñöå â îñíîâíîìó 
ñêëàä³ «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ». Öå çà-
ëåæèòü â³ä ô³çè÷íèõ êîíäèö³é 
ãðàâöÿ. ß ïîñò³éíî òðåíóþñÿ ³ 
ïåðåáóâàþ ó íåïîãàí³é ôîðì³, — 
ñêàçàâ Þð³é Êîðáóò.

Ï³ñëÿ ñòàðòîâèõ óñï³õ³â â³ííè-
÷àíè âæå íàö³ëþþòüñÿ íà ìàê-
ñèìàëüíèé ðåçóëüòàò. Çà ñëîâà-
ìè êàï³òàíà íàøî¿ çá³ðíî¿, âîíà 
ïðàãíå âèãðàòè Êóáîê ðåã³îí³â 
ÔÔÓ!

ОЦІНКА ЗАСЛУЖЕНОГО 
ТРЕНЕРА УКРАЇНИ 

Ñåðåä ãëÿäà÷³â íà òðèáóíàõ 
áóëî ÷èìàëî ñïðàâæí³õ ôóò-
áîëüíèõ åêñïåðò³â. Ïðèì³ðîì, 
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
Ìèêîëà Êðèâîâ’ÿçþê. Ê³ëüêà 
éîãî êîëèøí³õ âèõîâàíö³â çàðàç 
ãðàëè çà çá³ðíó Â³ííè÷÷èíè. Öå, 
çîêðåìà, Þð³é Êîðáóò, Àíäð³é 
Öèãàíêîâ ³ Òèìóð ²ùåíêî.

— Íàøà êîìàíäà ìàëà áåç-
óìîâíó ïåðåâàãó â ìàò÷³ ïðîòè 
çá³ðíî¿ Ð³âíåíùèíè. Â³ííè-
÷àíè êðàùå ðóõàëèñÿ ïî âñüî-
ìó ïîëþ, ïðåñèíãóâàëè. Òîìó 
ðîçãðîìíèé ðàõóíîê — ö³ëêîì 
çàêîíîì³ðíèé, — êàæå Ìèêîëà 
Êðèâîâ’ÿçþê.

Í à  ä ó ì ê ó  Ì è ê î ë è 
Êðèâîâ’ÿçþêà, â³ííèöüêà êîìàí-
äà ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà íàéâè-
ù³ ì³ñöÿ ó Êóáêó ðåã³îí³â ÔÔÓ.

— Ó í³é ç³áðàíà ïåðñïåêòèâ-
íà ìîëîäü. Ìîæëèâî, íà ê³ëüêîõ 
âèêîíàâö³â âàðòî çâåðíóòè óâà-
ãó òðåíåðàì êîìàíäè ìàéñòð³â 
«Íèâà», — äîäàâ çàñëóæåíèé 
òðåíåð Óêðà¿íè.

Збірна Вінниччини володіла перевагою протягом усього 
поєдинку, а в другому таймі гості взагалі «посипалися» 
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ФОЛКНЕР AND ФЕЙНМАН: 
ТОП-5 КНИГ, ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ 
Пожива для мізків  Наприкінці кожного 
місяця редакція RIA разом із літературознавцем та 
координатором подій у Книгарні «Є» Олександром 
Вешелені відбирає п’ять книжок, які, на нашу думку, 
варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори 
Вільяма Фолкнера, Річарда Фейнмана, В. Домонтовича, 
Єнді Лі та спогади Павла Скоропадського

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

 
Òðàâåíü òðàäèö³éíî íà-

ñè÷åíèé ð³çíèìè ïîä³ÿìè, 
àëå â íèõ âàðòî ïîøóêàòè 

îð³ºíòèðè â ïèòàííÿõ íàéàêòóàëüí³øèõ: 
ùî òàêå ëþäèíà, ñîö³óì, ³ñòîð³ÿ, íàóêà, 
ìèñòåöòâî? Ïîæèâó äëÿ ðîçäóì³â, ïåðå-
æèâàíü ³ ïåðåîñìèñëåíü ïðîïîíóºìî â 
òðàâíåâ³é äîá³ðö³ êíèæîê óêðà¿íñüêèõ òà 
çàêîðäîííèõ àâòîð³â.

Çîêðåìà, ÿêèì áóëî æèòòÿ çíà÷èìîãî â 
÷àñîïèñ³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïîë³òè÷íîãî òà 
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî. 
Ùî ñîáîþ ïðåäñòàâëÿº ñâ³ò, ó ÿêîìó ñòàðå 
â³äòîðãàºòüñÿ, à íîâå ùå íå âèçíà÷åíå. 
ßêîþ áóëà ³íòåëåêòóàëüíà ïðîçà çðàçêà 
XX ñòîë³òòÿ. ßê ðîçïîâ³äàòè ïðî ñêëàäí³ 
³ íà ïåðøèé ïîãëÿä íåçðîçóì³ë³ ðå÷³ òàê, 
ùîá ëþäè çàìèñëþâàëèñÿ íàä êîæíèì 
ñëîâîì. Íàâ³ùî ñòâîðþâàòè êíèæêó ç êó-
ìåäíèì ãåðîºì, ÿêèé íà êîæí³é ñòîð³íö³ 
çàêëèêàòèìå ïåðåñòàòè ¿¿ ÷èòàòè.

Рівно 100 років тому у Києві до влади на ко-
роткий час прийшов Павло Скоропадський — і 
це був фактичний старт Української держави 
як самостійного політичного суб’єкта. Відчути 
атмосферу тієї доби і зрозуміти, як україн-
ський аристократ, що зріс у Російській імперії 
і царському війську, став найсвідомішим 
будівничим національного організму, можна 
завдяки спогадам самого Скоропадського. 
У них без прикрас, притаманних «лівому» 
крилу українських державотворців, йдеться 
про історичні випробування, що лягли на плечі 
діячів Української революції, і про те, що згаяні 
шанси все ж не залишилися безслідними в на-
шій історії.  Прикметно, що сьогодні доступне 
також видання в українському перекладі, що 
фактично доводить, що російськомовний 
Скоропадський вже тоді мислив категоріями 
українства.

Один із найголовніших американських 
романів ХХ століття нарешті вийшов 
українською. І сталося це в надзвичайно 
слушну пору — адже «Шум і лють» Фолкнера 
розкриває світ «після руїни», себто в час 
занепаду старих цінностей і відсутності будь-
яких орієнтирів у нових реаліях. Написаний 
від імені «ненадійного оповідача», що має 
психічну ваду, роман показує гіпертрофовані 
людські взаємини Півдня США після поразки 
у громадянській війні і надзвичайно точно 
відбиває настрої зневірених мас — щось 
подібне переживає Америка й зараз, та й 
наш «умовний південь» на Сході також зна-
ходиться у стані суцільного розчарування. Чи 
можливо зробити щеплення від безликості й 
підступності, судити читачам. Але випустити 
«шум і лють» іноді буває дуже корисно — хай 
навіть через книжку.

Поки Америка переживала епоху депресії і 
непевності, в іншому кінці світу — зокрема, в Ра-
дянській Україні — люди теж розчаровувалися 
в гаслах минулого. Віктор Петров, що випускав 
романи під псевдонімом Домонтович, фіксував 
у своїх романах і новелах пошук нових сенсів 
у час «безґрунтянства». Найновіше його вибра-
не — книжка «Спрага музики» — доводить нам, 
що коли людей з твердими намірами будувати 
«прекрасний новий світ» раптом опановує скеп-
сис і зневіра, єдиним виходом може залишитися 
можливість відірватися від спустошеної землі і 
піднятися до рівня надземних партитур. Історії 
про радянських інженерів сусідять з життєпи-
сами Ван Ґоґа, Рільке та інших митців і святих. 
Проза Домонтовича — водночас інтелектуальна і 
грайлива, переповнена парадоксальністю, істо-
ричними антуражами та незмінною боротьбою 
духу з простакуватістю й приземленістю.

Іронія і самоіронія — запорука того, що 
вам ніколи не набридне жити і відкривати 
світ по-новому — для себе та інших. Фізик, 
нобелівський лауреат Річард Фейнман в авто-
біографічній книжці розповідає не просто 
бувальщини й анекдоти, а демонструє нам 
особливий спосіб бачити світ — без фальши-
вих ширм, гонитви за славою і загравання 
з публікою. Його життя було переповнене 
карколомними і кумедними епізодами, крізь 
які ми вкотре вчимося радіти, сміятися, бачити 
свої вади і тримати удар перед спокусами. 
У кожному жарті лише частка жарту — саме так 
можна окреслити суть книжки Фейнмана, де 
ми бачимо молодого науковця, гострослівного 
коментатора, мудрого життєлюба і просто 
диявольськи привабливого розумника, який 
умів заставляти людей мислити, але не сильно 
через це зависати.

Усім, хто досі вірить у страшилки про зникнен-
ня паперових книжок, дуже рекомендовано 
мати таке видання. Воно, звісно ж, передусім і 
найперше призначене для дітей — причому як 
тих, які вже кайфують від читання літератури, 
так і тих, хто не хоче відволікатися від рано за-
своєних ґаджетів та іграшок. Парадокс книжки 
в тому, що вона всіляко прагне відмовити нас 
від її читання — і цим якраз і досягає зворот-
ного ефекту. Кумедний персонаж буквально 
зі шкури лізе, щоб ми негайно припинили 
гортати сторінки, і у дітей (та і дорослих теж) 
це точно викличе нестримний регіт. Такий 
книжковий інтерактив допомагає навчити 
бачити в книжці ключик до багатого світу, на-
віть коли в ньому й немає ілюстрацій. Книжка 
вчить правильно пояснювати собі світ і речі до-
вкола, усвідомлювати цінність матеріального 
носія тексту і себе як співтворця літератури.

«Павло Скоропадський. 
Спогади. Кінець 
1917 грудень 1918»

«Шум і лють» 
(Вільям Фолкнер) 

«Спрага музики» 
(В. Домонтович) 

«Та ви жартуєте, містере 
Фейнман! Пригоди 
допитливого дивака» 
(Річард Фейнман) 

«Не смій читати 
цю книжку» 
(Енді Лі) 

С й
і

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 
 Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà àíîí-

ñóâàëà çàõîäè, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 
19-ãî òðàâíÿ ó Â³ííèö³ ç íàãîäè 
Äíÿ ªâðîïè. Íà ì³ñòÿí ÷åêàº 
áàãàòî ñþðïðèç³â.

Â³äêðèºòüñÿ ñâÿòî íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ âèñòóïàìè 
óêðà¿íñüêèõ òà ºâðîïåéñüêèõ 
êîëåêòèâ³â. Íà Ñîáîðí³é íà-
ë³÷óâàòèìåòüñÿ 6 ëîêàö³é. Òóò 
ìåøêàíö³ òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü 
ïîáà÷èòè íîâ³ æèâ³ ñêóëüïòóðè 
òà ôîíòàíè. Êð³ì òîãî, íà ïëîù³ 
Ë³âåðïóëü óïåðøå â³äáóäåòüñÿ 
äåêëàìàö³ÿ Øåêñï³ðà, à òðîõè 
ï³çí³øå áóäóòü âèñòóïàòè ð³çí³ 
ðîê-ãóðòè íà ÷îë³ ³ç êîëåêòè-

âîì Áîãäàíà Ñîâèêà — ó÷àñíèêà 
ïðîåêòó «Õ-Ôàêòîð».

Ñîáîðíà áóäå ïîä³ëåíà íà ê³ëü-
êà ìàéäàí÷èê³â, äå ïðåäñòàâëÿ-
òèìóòü ê³ëüêà íàïðÿì³â ìèñòå-
öòâà — ñó÷àñíå, êëàñè÷íå, äæàç 
³ ò. ä. ²íòðèãîþ öüîãî ñâÿòà, ÿê 
îá³öÿþòü îðãàí³çàòîðè, áóäå âè-
ñòóï âîëèíùèê³â.

Íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ îñíî-
âíîþ ïîä³ºþ ñòàíå ôåñòèâàëü 
«Ñòóäåíòñüêà âåñíà». À ãîëîâíîþ 
ö³êàâèíêîþ ö³º¿ ëîêàö³¿ áóäå âè-
ñòóï ó÷àñíèê³â ïðîåêòó «Ë³ãà ñì³-
õó»: «Ñòîÿí³âêà» òà «Çàãîðåöüêà 
Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà».

Íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ Ë³òíüîãî 
òåàòðó ó ïàðêó Ãîðüêîãî ðîçòàøó-

ºòüñÿ ñöåíà, äå ìîæíà ïîáà÷èòè 
âñ³õ â³ííè÷àí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
ó ð³çíèõ òåëåâ³ç³éíèõ ïðîåêòàõ. 
Ê³íäåðëåíä — âñå äëÿ ä³òåé âëà-
øòóþòü íà ìàéäàí³ Âîäîãðàé. 
Ñöåíà, äèòÿ÷³ ³íñòàëÿö³¿, ìàé-
ñòåð-êëàñè òà ôóä-çîíà ç äèòÿ-
÷èìè ñìàêîëèêàìè.

À ùî ñòîñóºòüñÿ äîðîñëèõ, 
òî çà áàæàííÿì â³ííè÷àí â ïàð-
êó, â³ä âóëèö³ Õë³áíî¿ äî Ë³òíüîãî 
òåàòðó, áóäå ä³ÿòè âæå òðàäèö³é-
íèé Vinnytsia Food Fest.

Íà ñòàä³îí³ â ïàðêó ïðîõîäè-
òèìå ôåñòèâàëü «Ñèëà ì³ñò», äå 
çìàãàòèìóòüñÿ ó ëåãêîàòëåòè÷-
í³é åñòàôåò³ ó÷àñíèêè ç ð³çíèõ 
ì³ñò êðà¿íè. Òóò ìîæíà áóäå ïî-

áà÷èòè ñèëó äóõó òà ì³öü ì'ÿç³â 
äóæèõ ÷îëîâ³ê³â, — îá³öÿº îðã-
êîì³òåò ñâÿòà.

НІЧ ЄВРОПИ 
Öüîãî ðîêó â³ííè÷àí çäèâóº 

íå ëèøå äåíü, àëå é í³÷ ö³º¿ 
äîáè. Ðîçïî÷íåòüñÿ Í³÷ ªâðîïè 
î 21.00 âèñòóïîì êè¿âñüêîãî òåà-
òðó ñâ³òëà ³ ðóõ³â, à ïðîäîâæèòüñÿ 
åêñêóðñ³ÿìè ì³ñòîì. Ò³, õòî äàâíî 
ìð³ÿâ îïèíèòèñÿ ó êàäðàõ ô³ëü-
ìó «Í³÷ ó ìóçå¿», ìàòèìóòü òàêó 
ìîæëèâ³ñòü. Õóäîæí³é òà Êðàºç-
íàâ÷èé ìóçå¿ âëàøòîâóþòü í³÷í³ 
åêñêóðñ³¿, à ìóçåé ³ìåí³ Ìèõàéëà 
Êîöþáèíñüêîãî çàïðîøóº ïîðè-
íóòè ó ñâ³ò ãàñîâèõ ëÿìï. Êð³ì 

òîãî, âñ³ ïîö³íîâóâà÷³ îðãàííî¿ 
ìóçèêè çìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ 
çâóêàìè óëþáëåíîãî ³íñòðóìåíòó 
òà ñï³âîì àêàäåì³÷íîãî êàìåð-
íîãî õîðó «Â³ííèöÿ» ó êîñòåë³.

Çàãàëîì, ïðîãðàìà äíÿ òà íî÷³ 
äóæå íàñè÷åíà ³ êîæåí çìîæå îá-
ðàòè ðîçâàãó çà âëàñíèìè ñìà-
êàìè. À òèì ÷àñîì îðãàí³çàòîðè 
÷åêàþòü íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ãîñ-
òåé ÿê ç Óêðà¿íè, òàê ³ ç ªâðîïè. 
Òðàäèö³éíî — öå ïðåäñòàâíèêè 
ì³ñòà-ïîáðàòèìà Êåëüöå, à òàêîæ 
Ëèòâè òà Ãðóç³¿. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
â³çèòó ïðåçèäåíòà òà ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà, òî îðãàí³çàòîðè çà-
ïåâíÿþòü, ùî ãîòîâ³ äî ïðè¿çäó 
âñ³õ ãîñòåé.

Волинки та Шекспір — що ще буде у День Європи
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ
Ми шануємо тих, хто загинув 
73 роки тому, але забуваємо тих, 
хто загинув вчора…

ПРЕС-СЛУЖБА КОНКУРСУ 
«МІСІС ВІННИЦЯ 2018»

Íà ïî÷àòêó ðîêó ñòàðòóâàëà â³äá³ðêîâà 
êàìïàí³ÿ ïåðøîãî â³ííèöüêîãî êîíêóðñó 
«Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ 2018». Çà ê³ëüêà òèæ-
í³â îðãêîì³òåò ïðîåêòó îòðèìàâ 206 çà-
ÿâîê â³ä ïîòåíö³éíèõ ó÷àñíèöü. Óìîâè 
áóëè ÷³òê³: â³ê â³ä 23 ðîê³â, çàì³ææÿ, 
äîñâ³ä ìàòåðèíñòâà òà àêòèâíà ïðî-
ôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü àáî ïðèíàëåæí³ñòü 
äî ãðîìàäñüêîãî ñåêòîðó. Çðåøòîþ, 
ï³ñëÿ òðèâàëîãî êàñòèíãó ó ô³íàë ïðî-
éøëè 15 óñï³øíèõ â³ííè÷àíîê. ² íàðàç³ 
ó íèõ — íàéãàðÿ÷³øà ïîðà.

«Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ 2018» — íå òèïîâèé 
êîíêóðñ êðàñè, äå â ïð³îðèòåò³ ô³çè÷í³ 
ïàðàìåòðè òà þíèé â³ê, à ñîö³àëüíî-
áëàãîä³éíèé ïðîåêò, íàö³ëåíèé ðîç-
êðèòè ñó÷àñíó æ³íêó ÿê ãàðìîí³éíó 
îñîáèñò³ñòü.

Òîìó ó ïðîåêòó — ³íø³, í³æ ó á³ëü-
øîñò³ êîíêóðñ³â, ôîðìàò, ìåòà, ³ íàâ³òü 
ï³äãîòîâ÷èé åòàï ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³.

Ó÷àñíèö³ êîìïëåêñíî ïðàöþþòü ç 
ïñèõîëîãîì ïðîåêòó, ãåøòàëüò-òåðàïåâ-
òîì Íàòàëåþ ²øêîâîþ. Âîíè â÷àòüñÿ 
âèáóäîâóâàòè ì³ñòêè âçàºìîðîçóì³ííÿ 
ó âåëèêîìó æ³íî÷îìó êîëåêòèâ³, âèâà-
æåíî ñïðèéìàòè êîíêóðåíö³þ, ðîçóì³òè 
ñâîº âíóòð³øíº “ß” ³ ïðàâèëüíî ïðå-
çåíòóâàòè ñåáå ñâ³òó.

Ðàçîì ç³ ñïåö³àë³ñòîì ç íåòâîðê³íãó 
Â³êòîð³ºþ Ðóäîì³íîþ ô³íàë³ñòêè âæå 
îïàíóâàëè àçè åôåêòèâíîãî íàëàãî-
äæåííÿ êîíòàêò³â ó áóäü-ÿê³é æèòòºâ³é 
ñèòóàö³¿. Òàê³ çíàííÿ òà íàâè÷êè ïî-
òð³áí³ íå ëèøå äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³. 
Âîíè ïåðåäîâñ³ì çíàäîáëÿòüñÿ ¿ì äëÿ 
ùîäåííèõ êîìóí³êàö³é, ó ïîáóäîâ³ á³ç-
íåñó, âïðîâàäæåíí³ ñâî¿õ ³äåé.

Îêðåìà ÷àñòèíà ï³äãîòîâêè — ðîáî-
òà íàä âëàñíèì ò³ëîì. Âîíà âêëþ÷àº 
â ñåáå çàíÿòòÿ ç ô³òíåñ-òðåíåðîì, SPA-
ïðîöåäóðè, åñòåòè÷íó êîñìåòîëîã³þ 
òà âçàºìîä³þ ç êîìàíäîþ ôàõ³âö³â ç³ 
ñòèëþ — â³çàæèñòîì, ñòèë³ñòîì, ïå-

ðóêàðåì.
Ô³íàë³ñòêè íåâåëèêèìè ãðóïàìè â³ä-

â³äóþòü çàíÿòòÿ ó ñïîðòèâíîìó êëóá³ 
SportaVita, îòðèìóþòü ôàõîâ³ ïîðàäè, 
ÿê áåçïå÷íî òà ä³ºâî êîðèãóâàòè ô³ãóðó 
³ ïîë³ïøóâàòè çäîðîâ’ÿ.

Çàâäÿêè ïàðòíåðñòâó ç Öåíòðîì êðà-
ñè òà ãàðìîí³¿ «Beautycom», ó÷àñíèö³ 
ïðîéøëè êóðñ ïðîôåñ³éíîãî äîãëÿäó 
çà îáëè÷÷ÿì, ñïðÿìîâàíèé íà ³íäèâ³-
äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ êîæíî¿.

Ó íèõ òàêîæ áóâ äåíü SPA-ðåëàêñó 
â³ä êîìïëåêñó «Dennina» ç õàìàìîì, 
ð³çíîìàí³òíèìè ï³ë³íãàìè, âîäíèìè 
ïðîöåäóðàìè òà ìàñàæåì, à ùå — óðî-
êè äåô³ëå òà ñöåí³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, 
àáè ïåðøèé âèõ³ä äî âåëèêî¿ àóäèòîð³¿ 
íà ô³íàëüíîìó øîó ïðîéøîâ âäàëî.

Â³äáóëàñü ³ ïåðøà ôîòîñåñ³ÿ ó âå÷³ð-
í³õ ñóêíÿõ â³ä ñàëîíó «Êíÿæíà». Êîí-
êóðñàíòêè ïîñòàëè â àáñîëþòíî íîâèõ 
îáðàçàõ: âèøóêàí³ òà âïåâíåí³ ó ñîá³.

Âîíè âñòèãàþòü âñå — ãîòóâàòèñÿ 

äî êîíêóðñó ³ áðàòè ó÷àñòü ó ñâ³òñüêîìó 
æèòò³ ì³ñòà. Óæå ïîáóâàëè íà ìîäíèõ 
ïîêàçàõ â³ä äâîõ â³ííèöüêèõ äèçàé-
íåð³â — Òåòÿíè Ñóõîìóò òà ìàéñòðà 
íàéæ³íî÷í³øèõ îáðàç³â Îëåêñàíäðà 
Î÷åðåòíîãî. Â³í æå ïðîâ³â äëÿ êîìàíäè 
ó÷àñíèöü ìàéñòåð-êëàñ ç³ ñòèëþ ³ ïî-
ä³ëèâñÿ ïðîôåñ³éíèìè ñåêðåòàìè òîãî, 
ÿê â³ëüíî ïî÷óâàòèñÿ íà ïîä³óì³.

Íàðàç³ ô³íàë³ñòêè âäîñêîíàëþþòü 
ñâî¿ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿ-
òèìóòü íà ðîçãëÿä æóð³. Ç-ïîì³æ îáðà-
íèõ òåì — âïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ïðî-
ãðàì, ï³äòðèìêà ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ 
âåðñòâ íàñåëåííÿ òîùî. ̄ õ íàñòàâíèöåþ 
íà öüîìó øëÿõó º ãðîìàäñüêà ä³ÿ÷êà 
Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî òà ¿¿ Áëàãî-
ä³éíèé ôîíä. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó 
áóäå ðåàë³çîâàíî çàãàëîì 7 ñîö³àëüíèõ 
ïðîåêò³â.

Ô³íàë ïðîåêòó «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ 2018» 
â³äáóäåòüñÿ 20 òðàâíÿ íà âåëèê³é ñöåí³ 
òåàòðó ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî.

Як вінницькі місіс готуються 
до першого виходу на сцену
БЛОГ

РЕКЛАМА

422679
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КІНО

Лігво монстра
Трилер, 9.05, поч. о 21.55
Вартість квитків — 80 грн
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Месники: Війна нескінченності
Фентезі, 9.05, поч. о 10.50, 14.00, 18.50, 21.50
Вартість квитків — від 45 грн
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пташині пригоди
Анімація, 9.05, поч. о 14.10, 18.10
Вартість квитків — від 70 грн
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Острів собак
Анімація, 9.05, поч. о 16.10, 19.50
Вартість квитків — від 75 грн
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Татко гусак
Анімація, 9.05, поч. о 10.00, 12.00, 17.00
Вартість квитків — від 45 грн
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Душа компанії
Комедія
10.05–16.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Месники: Війна нескінченності
Фантастичний екшн
9.05, поч. об 11.45, 16.15, 20.55

Татко гусак
Анімація, 9.05, поч. о 10.00, 14.30

Анонім
Пригоди, 9.05, поч. о 19.00

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Месники: Війна нескінченності
Фентезі, 9.05, поч. о 9.10, 10.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 20.10, 20.40, 21.10, 
22.10 .10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Таксі 5
Комедія, 9.05, поч. о 9.30, 13.40, 16.00
10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Відпадний препод 3
Комедія, 9.05, поч. о 13.20
10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Пташині пригоди
Анімація, 9.05, поч. о 9.40, 11.50, 17.10, 18.20
10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Статус: update
Комедія, 9.05, поч. о 12.30, 14.50, 19.00, 21.20
10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Татко гусак
Анімація, 9.05, поч. об 11.30, 13.20, 15.10, 17.00, 
18.50. 10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Термінал
Трилер, 10.05–16.05, довідка — за тел. (096)0035050

Міжнародний 
open air фестиваль 
OPERAFEST 
TULCHYN
8–10 червня 
у легендарному Палаці 
Потоцьких у Тульчині 
пройде II міжнародний 

оперний фестиваль під відкритим небом. 
OPERAFEST TULCHYN — грандіозний open 
air, який змінить ваше уявлення про оперу, 
порадує приголомшливими постановками 
і захоплюючими нічними програмами, 
яскравими селфі-зонами й арт-просторами, 
вогняним і 3D-mapping show! До «подільського 
Версалю» їдуть більше 500 зірок європейської, 
американської та української оперних сцен, 
які виступають на престижних оперних 
сценах світу!

8 червня, п’ятниця
19.00 — концерт «Гала-Опера» (кращі оперні арії 
з легендарних опер: «Севільський цирульник», 
«Лючія ді Ламмермур», «Макбет», «Казки 
Гофмана», «Турандот» «Травіата» та багатьох 
інших).
22.00 — масштабна історична опера на 2 дії 
«Мазепа» П. Чайковського.
00.00–03.00 — вогняне шоу та рок-опера «Ісус 
Христос — суперзірка» Е. Л. Веббера.

9 червня, субота
16.00 — дитяча опера «Коза-Дереза» 
М. Лисенка.
18.00 — феєрична опера на 2 дії «Паяци» 
Р. Леонкавалло.
21.00 — ексклюзивна прем’єра опери на 3 дії 
«Дон Жуан» В. А. Моцарта. Буде містична 
постановка у стилі Ван Хельсинг!
00.00–03.00 — 3D-mapping show та кінопоказ 
фільму «Амадей» Мілоша Формана.

10 червня, неділя
18.00 — концерт «Гала-Вагнер» (арії з опер 
«Трістан і Ізольда», «Перстень Нібелунгів», 
«Валькірія», «Зігфрід», «Смерть богів», «Золото 
Рейну» та інших).
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні! 
Концертна версія найкращого мюзиклу 
Бродвею «Чикаго» Д. Кандера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний! 
OPERAFEST TULCHYN — поїхали за враженнями!
Замовлення чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua.
Детальна інформація за тел.: (0432)690–025, 
(068)49–74–644 та у інфо-центрах фестивалю, 
що працюють у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. 
Соборна, 73), Вінницькій Вежі і тур-клубі 
«Бідняжка».
Фестиваль проходить за підтримки Валерія 
Коровія, Миколи Кучера, Лариси Білозір, 
агроіндустріального холдингу МХП.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Концерт гурту 
«YURCASH» 5 червня 
у Вінниці!
Скучили за якісною 
українською музикою? 
Тоді ловіть мегановину! 
Гаряче літо зустрінемо 
у компанії гарячих фолк-
панк-рокерів!

Потужна музика, глибокі тексти, найкраще почуття 
гумору і просто нереальна харизма!!!
У кожній пісні гурту окремої уваги заслуговують 
тексти — є і над чим посміятись, і над чим задума-
тись. Склад гурту YURCASH: Юрій-Yurcash Юрчен-
ко (соліст, гітара, іоніка); Юрій-Kondrat Кондратюк 
(гітара, бек-вокал); Юрій-Raff Захарчук (барабани); 
Артур-Archibald Макєєв (бас-гітара, бек-вокал). 
5 червня о 19.00 у Будинку офіцерів всіх глядачів 
чекає незабутня енергетика і відрив! Рокерський! 
Український! І справжній!
Квитки на концерт уже у продажу. Вартість — 180–
550 гривень. Купуйте квитки в один клік на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, Вінницького 
театру імені Садовського, ТСК «Магігранд» (2 по-
верх), ТЦ «Петроцентр» та замовляйте безко-
штовну доставку квитків у будь-яку точку Вінниці 
за телефонами: (0432)57–55–55, (093)101–00–63 і 
(098)101–00–63.

Концерт Михайла 
Грицкана у Вінниці 
24 травня в Будинку офі-
церів відбудеться концерт 
співака, актора кіно та 
музиканта, заслуженого 
артиста України. Михайло 
Грицкан — керівник та со-

ліст гурту «Гранд», який успішно гастролює зі своїми 
сольними концертами по Україні та за кордоном. 
Приємний баритон Михайла Грицкана у поєднанні 
з надзвичайною харизмою робить його виступи 
неповторними. У своїх піснях віддає себе сповна, 
тому швидко завойовує серця багатьох слухачів. Ре-
пертуар складає близько 90 пісень, до яких постійно 
додаються нові композиції. 
Початок концерту о 19.00. Вартість: 80-300 грн. 
Тел. (067)3260737.

Концерт Vivienne 
Mort у Вінниці
11 травня на сцені 
обласної філармонії 
відбудеться 
виступ Vivienne Mort — 
українського інді-
рок-гурт, який було 
засновано у 2007 році 

Даніелою Заюшкіною. Концерт «Вів'єн Морт» 
у Вінниці пройде в рамках туру на підтримку 
нового повноформатного альбому «Досвід». 
У рамках концерту співачка презентує 10 нових 
композицій з нової платівки, доповнивши 
програму вже відомими піснями, які давно 
полюбилися слухачам. 
Початок о 19.00. Вартість квитків: 
від 150 — до 400 грн.

PIANOБОЙ DjSet 
у Вінниці
20 травня у караоке-
ресторані AURA 
відбудеться концерт 
нашого земляка — 
PianoBoy. Це сольний 
проект Дмитра Шурова, 

колишнього піаніста гуртів «Океан Ельзи», 
«Esthetic Education» та Земфіри. Створений 
2009 року. Виконує пісні українською, 
російською та англійською мовами. У роботі 
над проектом Дмитрові допомагала рідна 
сестра — Ольга Шурова, випускниця Київського 
національного лінгвістичного університету. Це 
не арт-хаус і не «елітарне мистецтво» — це 
справжнісінька поп-музика в тому вигляді, як її 
розуміють в Лондоні і Нью-Йорку: маси-культ 
для публіки, обтяженої інтелектом, що любить 
веселощі, рок-фестивалі і тісний емоційний 
контакт камерних концертів. Одним словом — 
індикатор смаку, «попса здорової людини».
Так що всім, хто бажає насолодитися якісною 
музикою, незвичайними і дуже щирими 
текстами, варто відвідати DjSet PianoBoy 
(Піанобой) у Вінниці. Початок концерту о 21.00, 
вартість квитків: від 250–550 грн. 
Тел. (067)3260737.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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ВИСТАВКИ
Міжрегіональна 
спеціалізована 
виставка-ярмарок 
«Магія квітів»
З 10 по 12 травня в Екс-
поцентрі Вінницької тор-
гово-промислової палати 
(вул. Соборна, 68).
Тематика: насіння, цибу-

лини, розсада квітів, декоративні кущі та рослини, 
ексклюзивна розсада овочевих культур, добрива, 
грунти, поливні суміші та стимулятори росту, засоби 
захисту рослин та боротьби зі шкідниками, горшкові 
рослини, сухоцвіти, фітодизайн, дачні і садово-пар-
кові меблі, послуги декораторів та ландшафтних 
бюро, благоустрій та озеленення територій, малі 
архітектурні форми, системи поливу, дренажу, 

освітлення, садово-городній інвентар, міні-техніка 
та інше.
Час роботи виставки: 10 травня 11.00–18.00, 
11 травня 10.00–18.30, 12 травня 10.00–16.00.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей україн-
ської марки. У експозиції  музею представлені одні 
з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 
марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У 
повній колекції пана Олександра є марки, датовані 
від 1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. До слова, є також марка з 
нині білоруського міста Гомель, погашена україн-
ським тризубом. Музей української марки ім. Якова 

Балабана можна відвідати щодня, окрім понеділка, 
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

Універсальна виставка-ярмарок 
«Відпочинок. Краса. Здоров'я-2018»
З 16 по 19 травня Експоцентр Вінницької торго-
во-промислової палати запрошує відвідати виставку. 
На виставці будуть представлені: косметика та 
парфумерія, одяг, взуття, трикотаж, білизна та інші 
якісні товари, що прикрасять ваш гардероб у ново-
му сезоні.
Час роботи виставки: 16 травня 11.00–18.00, 
17–18 травня 10.00–18.30, 19 травня 10.00–16.00. 
Вхід вільний. Тел. 52–59–52.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Ассоль
Історія однієї мрії, 10.05, поч. о 16.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
10.05, поч. о 19.00

Анна Кареніна
Театральний роман, 15.05, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, 
тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Наш веселий Колобок
Казка-комедія
12.05, поч. об 11.00 та 13.00

Хоробра Іляна 
Румунська казка
13.05, поч. об 11.00 та 13.00
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РЕКЛАМА
381701 423410

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Äëÿ òîãî, àáè êðàùå çðîçóì³òè, 
õòî òàê³ âåãàíè/âåãåòàð³àíö³ ³ ÷èì 
âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ, ìè çàïèòàëè 
ëþäèíó, ÿêà íå âæèâàº ì’ÿñà âæå 
ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â. Íåñòîðó 
26 ðîê³â, â³í ôîòîãðàô.

— ßêùî ïðîñòèìè ñëîâàìè 
ïîÿñíþâàòè ð³çíèöþ ì³æ âåãå-
òàð³àíöÿìè òà âåãàíàìè, òî ïåðø³ 
íå âæèâàþòü ì'ÿñà, ðèáè òà ìî-
ðåïðîäóêò³â, — êàæå Íåñòîð. — 
Äðóã³ çîâñ³ì â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä 
ïðîäóêö³¿ òâàðèííîãî ïîõîäæåí-
íÿ: òîìó äî âæå ³ñíóþ÷îãî ñïèñêó 

äîºäíóþòüñÿ ÿéöÿ, ìîëî÷í³ ïðî-
äóêòè, ³íîä³ ìåä.

— Îñîáëèâèõ ñêëàäíîù³â 
íåìàº, õ³áà ùî, êîëè ïðèõîäèø 
â êàôå ç äðóçÿìè, òî ç «òâîº¿ ³æ³» 
ëèøå ñàëàòè òà êàðòîïëÿ. Àëå 
ÿ íå ÷àñòî â³äâ³äóþ çàêëàäè, — 
ðîçêàçóº Íåñòîð.

Ìè ïîö³êàâèëèñÿ, äå ó Â³ííè-
ö³ ìîæíà çíàéòè âåãåòàð³àíñüêå 
ìåíþ. Îòæå, ïåðøèé çàêëàä, 
ÿêèé àñîö³þºòüñÿ ³ç ïîçèòèâíèì 
ñòàâëåííÿì äî âåãåòàð³àíö³â — 
«Áàòèñêàô». Ó ìåíþ ðåñòîðàíó 
º ñïåö³àëüíî âèä³ëåí³ ïðîïî-
çèö³¿, äå âêàçàíî 100% vegan. 

ДЕ У ВІННИЦІ ПОЇСТИ БЕЗ М'ЯСА
Стиль життя  Специфічні смаки та 
нестандартні рецепти — шукаємо, де 
у Вінниці можна посмакувати рослинну 
їжу із користю та задоволенням для 
себе. Скільки коштує задоволення 
бути веганом/вегетаріанцем? І в яких 
кав’ярнях міста замінять коров’яче 
молоко на рослинне?

À ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ çàêëàäó 
÷àñ â³ä ÷àñó ïóáë³êóþòü ìåíþ, 
äå, âëàñíå, ³ ìîæíà äåòàëüí³øå 
îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîïîçèö³ÿìè. 
Òàê, íàïðèêëàä, ó «Áàòèñêàô³» 
ìîæíà çàìîâèòè ñèð òîôó-ãðèëü 
ç îâî÷àìè. Öå 250 ãðàì³â ðîñ-
ëèííîãî ñèðó ç îâî÷àìè. Ïîðö³ÿ 
êîøòóâàòèìå 100 ãðèâåíü. 

Äî ñïèñêó äðóæí³õ äî âåãåòà-
ð³àíö³â çàêëàä³â ìîæíà äîäàòè 
êàôå «Á³áë³îòåêà». Ïåðø³, äðóã³ 
ñòðàâè òà äåñåðòè ìàþòü ïðèºìíî 
ïîò³øèòè âåãàí³â. Çàãàëîì, ñïå-
ö³àëüíå ìåíþ ìàº ³òàë³éñüêèé 
íàïðÿì, àäæå ó ñïèñêó îâî÷åâå 
ð³çîòòî (39 ãðèâåíü), ïàñòà Ìà-
ð³íàðà (49 ãðèâåíü) òà áàãàòî ³í-
øîãî. Êð³ì òîãî, ó «Á³áë³îòåö³», 
ùî ó ÒÐÖ «Ìàã³ãðàíä», äëÿ âåãå-
òàð³àíö³â ï³äãîòóâàëè ñïåö³àëüí³ 
áóðãåðè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ íàïî¿â òà äå-
ñåðò³â, òî êàâó íà ðîñëèííîìó 
ìîëîö³ ó Â³ííèö³ ïðîïîíóþòü 
ó ê³ëüêîõ çàêëàäàõ: óæå çãàäà-
íèé «Áàòèñêàô», êàâ'ÿðíÿ «×îðíà 
ê³øêà. Á³ëèé ê³ò» òà «Pan Cake». 
Ïåðø³ äâà çàêëàäè ãîòîâ³ çðî-
áèòè áóäü-ÿêèé êàâîâèé íàï³é 
íà ìèãäàëüíîìó, ñîºâîìó òà êî-

êîñîâîìó ìîëîö³. Ó «Pan Cake» 
ç êàâîâîãî ìåíþ ìîæíà îáðàòè 
ëèøå àìåðèêàíî ç äîäàâàííÿì 
ñîºâîãî ìîëîêà, ïðîòå ó âñ³õ 
ñìóç³ (49 ãðèâåíü), áåç ïðî-
áëåì çàì³íÿòü êîðîâ'ÿ÷å ìîëîêî 
íà ðîñëèííå. Ïðèºìíèì áîíóñîì 
ñòàíóòü äåñåðòè. Íàïðèêëàä, òîðò 
«Âåãàí» (54 ãðí/øìàòîê). Éîãî 
ãîòóþòü ³ç 4 âèä³â ãîð³õ³â, ìà-

ëèíè, ñìîðîäèíè òà êëåíîâîãî 
ñèðîïó. Êð³ì òîãî, â íàÿâíîñò³ 
çàâæäè º äåñåðòè íà ñîºâîìó ìî-
ëîö³ ³ç äîäàâàííÿì íàñ³ííÿ ÷³à 
òà ñåçîííèõ ÿã³ä. Çâè÷àéíî, ³íø³ 
êàôå òà ðåñòîðàíè ì³ñòà ìîæóòü 
ìàòè â íàÿâíîñò³ ïîçèö³¿, ÿê³ çà-
äîâîëüíÿòü áàæàííÿ ëþáèòåë³â 
ðîñëèííî¿ ¿æ³, ïðîòå ïðî îêðåìå 
ìåíþ ìîâà íå éäå.

У Вінниці лише кілька закладів пропонують 
відвідувачам вегетаріанське меню. Але ми їх знайшли

ÎÃËßÄ



27 RIA, Ñåðåäà, 9 òðàâíÿ 2018
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
У понеділок навіть деяке 
розчарування на любовному 
фронті не зіпсує вам піднесе-
но-оптимістичного настрою. 
Ділова зустріч у вівторок 
може перерости в роман-
тичне побачення.

ТЕЛЕЦЬ 
Не упускайте можливості 
справити яскраве враження 
на свого колегу. Не виклю-
чено, що стосунки, що по-
чинаються як легкий флірт, 
розвинуться в щось дуже 
багатообіцяюче.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає успіх на особисто-
му фронті. Вас так закрутить 
вир цікавих подій, що при-
святити своєму партнеру ви 
зможете тільки вихідні. 

РАК 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною змінилися, причому 
в кращий бік. Вони можуть 
стати ще ближче, якщо у ви-
хідні ви не піддастеся спокусі 
і збережете розсудливість. 

ЛЕВ 
Ваш настрій буде дуже мінли-
вим. Якщо вам вдасться збері-
гати його стабільним протягом 
побачення, можете вважати 
це перемогою над собою. 

ДІВА 
Ви зараз маєте потребу 
в турботі й увазі. І, як на зло, 
саме в цей момент той, від 
кого ви їх чекаєте, жахливо 
зайнятий якимись своїми 
нагальними проблемами. 

ТЕРЕЗИ 
Раптова романтична зустріч 
може закрутити вам голо-
ву. Перспективи у цього 
знайомства є, але недовгі. 
Не випробовуйте на міцність 
почуття коханої людини, 
вони можуть і не витримати.

СКОРПІОН 
Якщо ви, нарешті, зважи-
лися на серйозний крок 
у ваших стосунках, врахуйте, 
що узаконювати ваші наміри 
краще трохи пізніше, як міні-
мум — наступного тижня. 

СТРІЛЕЦЬ 
Оновлення стосунків з 
коханою людиною може 
вас здивувати, і те, що вам 
здавалося давно втрачено, 
набуває нового змісту. 

КОЗЕРІГ 
Звертайте поменше уваги 
на свої почуття, і побільше — 
на слова і дії того, хто вам 
дорогий, інакше вас цілком 
обгрунтовано звинуватять 
в егоїзмі.

ВОДОЛІЙ 
Ваші взаємини можуть ви-
йти на новий гармонійний 
виток розвитку. Вдалою буде 
романтична зустріч в середу. 

РИБИ 
Ваша привабливість буде 
настільки сильна, що це 
може стати проблемою. 
П'ятниця — сприятливий 
день для зустрічей і роман-
тичного знайомства. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ТРАВНЯ

423599

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Любовные от-
ношения между 
мужчиной и жен-
щиной — сфера, 
требующая по-

стоянной игры. Чем эта игра 
интереснее, тем более увле-
кательнее отношения и тем 
более близкие они. В плане 

изобретательности таких игр 
для двоих — как мужчины, так 
и женщины — иногда не знают 
границ. Когда человек кого-то 
любит, он пытается выглядеть 
таким, каким хочет видеть его 
любимый человек. Во всяком 
случае, старается по своему по-
ниманию. Иными словами, он 
притворяется, предварительно 
выяснив, на кого ему лучше все-
го смахивать. Есть наблюдения, 

что женщины в межличност-
ных отношениях притворяют-
ся и играют гораздо чаще, чем 
мужчины. Мужчины  тоже любят 
играть, но используют это уме-
ние главным образом при зна-
комстве с девушкой и во время 
ухаживания. И то недолго. Жен-
щины же играют практически 
постоянно, и такая игра, ко-
нечно же, требует несметного 
количества масок.

Комментарий эксперта

— Âêëþ÷èòü äóðó — ñëèøêîì 
ãðóáî, ñêîðåå ìàëåíüêóþ äåâî÷-
êó, — ãîâîðèò âèííè÷àíêà Íàòà-
ëüÿ. — È ýòî ðàáîòàåò òîëüêî â äèà-
ëîãå. ×òî ÿ èìåþ â âèäó? Âñå ïðî-
ñòî, åñëè ìóæ÷èíà íå õî÷åò èäòè 
íà ïîâîäó ó æåíùèíû, òî êàê áû 
îíà íå ñòàðàëàñü, êàê áû íå äóðèëà, 
íè÷åãî íå âûéäåò.

Â ïñèõîëîãèè åñòü ÷åòêèå ïà-
ðàëëåëè, êîãäà îäèí ÷åëîâåê 
âêëþ÷àåò ðåáåíêà, âòîðîé åñëè 
õî÷åò ïðîäîëæàòü, àâòîìàòè÷åñêè 
âêëþ÷àåò ðîäèòåëÿ è íàîáîðîò. 
Òàê è ïðîèñõîäÿò ìàíèïóëÿöèè 
«äîðîãîé, ïðîñòè ìåíÿ, ãëóïóþ, 
ÿ òóò òåáå íåìíîãî êàïîò ïîáèëà, 
äà åñëè á ÿ çíàëà, ÷òî ñòîëáè-
êè òàêèå âûñîêèå, íè çà ÷òî áû 
íå ïîåõàëà, ïîìîãè ìíå, ïîæà-
ëóéñòà, òû æå òàêîé óìíûé». 
Âêëþ÷àåòñÿ ïàïî÷êà, õîòü è ÷å-

øóòñÿ ðóêè, íî ÷òî ñ «ðåáåíêà» 
âçÿòü, «ëàäíî ïî÷èíèì, ïîó÷èì, 
ãëóïûøêà»…

НЕ БУДУ И ВСЕ 
Åñòü çàäàíèå, ïðîáëåìà, êîòî-

ðóþ ðåøàòü íóæíî, à âîò æåëà-
íèÿ ðåøàòü íåò — ñðàáàòûâàåò 
èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ãî-
âîðèòü îá àêòåðñêîì ìàñòåðñòâå 
òóò äàæå íå ïðèõîäèòñÿ, ïîòîìó 
÷òî æåíùèíà â ìîìåíò «ÿ íå áóäó 
ýòîãî äåëàòü» íà ñàìîì äåëå 
íè÷åãî íå çíàåò, íè÷åãî íå ïî-
ìíèò. À åùå òàê íå êñòàòè ãîëîâà 
áîëåòü íà÷àëà, îõ è ÏÌÑ. Îä-
íèì ñëîâîì, â õîä èäåò òÿæåëàÿ 
àðòèëëåðèÿ, ëèøü áû óâèëüíóòü 
îò íåíàâèñòíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Èìåííî â ýòîé ñèòóàöèè ïðî-
ÿâëÿåòñÿ íàøå æèâîòíîå íà-
÷àëî, òàê êàê çàïàõ æàðåííîãî 

ЧТОБЫ ВКЛЮЧАТЬ 
ДУРУ, НУЖНО ИМЕТЬ МОЗГИ 

Сдуреть  Думаете все просто — 
губки бантиком, бровки домиком, 
глазки пятачком и все с рук сойдет. Три 
раза «ха». Девушке, чтобы добиться 
желаемого, уйти от ответственности, 
избежать наказания и еще много 
чего, нужно быть просто виртуозом 
манипуляций, а вы говорите — дура

АЛЬФОНСЫ 
Это мужчина, живущий на содержании 
женщины. 
А чтобы не возникало вопросов, почему 
не желаешь работать и зарабатывать, 
включает искусство обольщения, оку-
тывает вниманием, любовью и все это 
за ваш счет. 
Ну чем не прелестная дурочка…

ИНТЕЛЛИГЕНТИШКИ 
Редко встречающийся в чистом виде муж-
чина. 
Он может часами читать классиков, не чу-
раться авангардных тусовок, на одной 
из таких женщина и попадает в его сети. 
В быту не прихотлив, но капризен, чуть 
что, включает непризнанного гения, или 
обиженного малыша. 

КОГДА МУЖЧИНЫ ТОЖЕ «КЛЕЯТ ДУРОЧКУ»

МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ 
Мужчина, который привык жить на всем 
готовеньком. Если работают, то через пень 
колоду, хотя от альфонса отличаются суще-
ственно — не покажут чудеса импровизации 
в постели (не так воспитаны). Женщины терпят 
маменькиных сынков из-за их управляемости, 
а сексом занимаются только в качестве по-
ощрения. Такой вот симбиоз.

НЕДОТЕПЫ 
В этом персонаже намешано немного от ма-
менького сынка, интеллигентишки… Этот муж-
чина хороший семьянин, порой даже может 
ухватить звезду с неба в плане карьеры. В быту 
не приспособлен, чуть что, сваливается с тем-
пературой и нытьем. Решает все дела женщина, 
а недотепе достаточно просто мило улыбнуться 
«я такой неуклюжий». Берет лаской.

æåíùèíû ó÷óþò åùå çàäîëãî äî 
òîãî, êàê ðàçãîðèòñÿ êîñòåð.

ТРАНЖИРЫ
Ýêîíîìèñòû, áóõãàëòåðû, 

àóäèòîðû — âñå ýòè ëþäè 
ñâÿçàíû ñ äåíüãàìè, âåðíåå 
ñ ïîäñ÷åòîì, ýêîíîìèåé. È ïðå-
âàëèðóþùåå áîëüøèíñòâî ñðå-
äè ýòèõ «çíàþùèõ» ëþäåé — 
æåíùèíû. Ïðî ÷òî ýòî? Ïðî òî, 
÷òî æåíùèíû êàê íèêòî äðóãîé 
óìååò ïîäñ÷èòûâàòü áàëàíñ, âåñòè 
áþäæåò è ýêîíîìèòü, ýêîíîìèòü. 
Íî. Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà 
äóøà òðåáóåò ïðàçäíèêà, òîã-
äà ìû îòðûâàåìñÿ ïî ïîëíîé 
è îò âñåé äóøè ñïóñêàåì âñþ 
çàðïëàòó â îäèí âå÷åð. Íå õâà-
òàåò ñâîåé çàðïëàòû — «êðóòèì 
íà áàáêè”ëþáèìîãî».

НАКОСЯЧИЛИ
Åñëè íàêîñÿ÷èëà ñèëüíî, ñòàòü 

äóðîé — åäèíñòâåííûé ñïîñîá 
ñïàñòè ïîëîæåíèå è ñîáñòâåí-
íóþ øêóðó çàîäíî. Ïîìíèòå 
êîòà èç Øðåêà, åãî ãëàçà, ðóêè, 
è ïîçà âñåëåíñêîãî ñìèðåíèÿ 
è áîëè. Ñðî÷íî òðåíèðóéòåñü 
è áóäåò âàì ñ÷àñòüå, ïî êðàéíåé 
ìåðå, íè îäèí ìóæ÷èíà, îñîáåí-
íî âàø, íå ñìîæåò ðàâíîäóøíî 
âûïèñûâàòü «ëþëåé» è íå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ïðè ýòîì «Äæå-
êîì — ïîòðîøèòåëåì». Ïðàâäà, 

òóò ãëàâíîå íå ïåðåáîðùèòü, 
äàáû îáðàòíûé ýôôåêò íå ïî-
ëó÷èòü.

ПОМОГИ МНЕ
Íå âàæíî, â ÷åì ñîáñòâåííî 

çàêëþ÷àåòñÿ ïîìîùü. Ñâåðèòü 
öèôðû — ãëÿíü, ïîæàëóéñòà, 
÷òî íå ñõîäèòñÿ. Ñ êîìïüþòåðîì 
ëàæà — ÿ óæå è òàê òûêàëà ýòîò 
êàáåëü è òàê è äàæå ìûøêó ïðî-
òèðàëà, à îíî íèêàê. Â êàáèíåòå 
ó î÷åíü ñòðàøíîãî ÷èíîâíèêà — 
ÿ ê âàì òàê ñïåøèëà, ÷òî âîò äàæå 
íå íàêðàñèëàñü, äà è äîêóìåíòû 
çàáûëà ïî õîäó…

Ñïàñèòå, ïîìîãèòå — è ãëàçêà-
ìè õëîï õëîï.

МЫ РУЛИМ
Î ÷åì áîëüøå âñåãî ãîâîðÿò 

ìóæ÷èíû, âåðíåå øóòÿò — î æåí-
ùèíå çà ðóëåì. Ñóòü â òîì, ÷òî 
äëÿ ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå-
÷åñòâà — æåíùèíà çà ðóëåì, ýòî 
êàêîå-òî ñóìàñøåäøåå íåäîðà-
çóìåíèå. Íå âàæíî, ÷òî ñòàòèñ-
òèêà ÄÒÏ âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà 
ïðèçíàåò æåíùèíó íàìíîãî 
áîëåå àêêóðàòíûì âîäèòåëåì.  
Îáúÿñíÿòü è äîêàçûâàòü, ÷òî âñå 
íå òàê — çà÷åì? Ðàç íàì äàíà 
èíäóëüãåíöèÿ òóïîñòè, ïî÷åìó åé 
íå âîñïîëüçîâàòüñÿ è íå ïðîåõàòü 
ìèìî, êîãäà íóæíî ïðèòîðìî-
çèòü, à ïàðêîâàòüñÿ íàì óäîáíåå 
èìåííî òàê è òóò. Äà, åñòü åùå ãà-
èøíèêè, íî ýòî òîæå ìóæ÷èíû — 
çàêàòèëè ãëàçêè è ïðîïóñòèëè, 
æåíùèíû, ÷òî ñ íèõ âçÿòü.

ХОЧУ И ВСЕ
Êîãäà æåíùèíà ÷òî-òî õî-

÷åò — â õîä èäóò âñå ìûñëèìûå 
è íåìûñëèìûå ðû÷àãè âîçäåé-
ñòâèÿ. Äà, æåíùèíû èãðàþò 
ìóæ÷èíàìè êàê ìàðèîíåòêà-
ìè è ïîëó÷àþò âñå, ÷òî õîòÿò. 
Íî íå íóæíî âûñòàâëÿòü íàñ 
ýäàêèìè óæàñíûìè  — âåäü ýòî 
âñå èãðà. À îíà ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ, 
òîëüêî êîãäà â íåå èãðàþò äâîå.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018»

28 RIA, 
Ñåðåäà, 9 òðàâíÿ 2018

ГОРОСКОП

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

Олена, 18 років
Життєрадісна, симпатична дівчина. 
Люблю читати і танцювати. Мрію стати 
фотомоделлю.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: miss@
riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 і 
безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

АНДРІЙ 
РАСНОВСЬКИЙ (19), 
СТУДЕНТ

Усе більше переконуюся, 
що в кожній жінці живе 
принцеса в рожевих 
окулярах, внутрішній 

алкаш Валєра, містер Шерлок Холмс, 
шалена імператриця і Сергій Шнуров.

***
Телефоную в лікарню. Набираю номер. 
Приємний жіночий голос:
— Слухаю вас.
— Доброго дня, це реєстратура?
— Ні, це морг.
— Ой, вибачте, мені до вас мабуть ще 
зарано…
Той таки приємний голос:
— Не хвилюйтеся, ми зачекаємо.

***
Міжнародний конкурс з в'язання серед 
бабусь:
— Українська бабуся зв'язала шкарпетки;
— Голландська бабуся не змогла зв'язати 
й двох слів;
— Китайська бабуся зв'язала айфон;
— Сомалійська бабуся зв'язала всіх 
бабусь і почала вимагати мільйон 
доларів.

***
Переїхав у нову квартиру. Подумав: 
“Хороша тут чутність?”
— Чудова, — відповів сусід з-за стінки.

***
Якщо послухати жінку, то чоловіки 
поділяються на дві категорії: розумні, 
сексуальні, працьовиті, заможні… І її 
чоловік.

***
Тягаюсь по всьому супермаркету з 
продуктами в руках і в зубах, а все тому, 
що мені корзинка не потрібна, мені ж 
тільки хліба купити!

***
— Чому ви запізнилися на роботу?
— А чому ви зарплату затримуєте?
— Ну, в кінці кінців, ви її отримуєте.
— Так і на роботу я все-таки прийшов…

***
У нас, вантажників, роздільне харчування.
Грузиш картоплю — їж картоплю.
Грузиш сир — їж сир.
Грузиш цеглу — розвантажувальний день.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

423577

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

424520

ОВЕН 
На этой неделе желательно 
привести в порядок макси-
мальное количество дел. 

ТЕЛЕЦ 
Успех вполне возможен, 
но не стоит слишком да-
вить на окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас можно воплощать 
в жизнь свои творческие 
и бизнес-идеи, они прине-
сут успех и прибыль.

РАК 
Вполне реально повышение, 
особенно, если оно ожида-
лось уже довольно давно. 

ЛЕВ 
Вас могут ждать 
дополнительные хлопоты, 
связанные с партнерами.

ДЕВА 
Ваша мобильность по-
зволит вам справиться со 
сложными проблемами.

ВЕСЫ 
Рутинная работа может 
неожиданно ознамено-
ваться карьерным взлетом. 

СКОРПИОН 
В конце недели стоит по-
делиться с начальством 
новыми идеями.

СТРЕЛЕЦ 
Обратите внимание 
на ваше взаимодействие 
с партнерами.

КОЗЕРОГ 
Потребуется немало 
усилий, чтобы решить 
многочисленные проблемы.

ВОДОЛЕЙ 
Неделя благоприятна для 
творчества. Ваши смелые 
решения могут привести 
в восторг окружающих.

РЫБЫ 
Ваше трудолюбие будет за-
мечено и оценено по досто-
инству. Большинство ваших 
планов осуществится. 

422867
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Berry кофе

Ингредиенты: малина — 4 шт., 
ежевика — 2 шт., кофе эспрес-
со — 40 мл, сироп миндаль-
ный — 5 мл, сироп шоколад-
ный — 20 мл, сливки — 30 мл.
Разминаем в шейкере ягоды, 
затем добавляем шоколадный 
сироп, эспрессо и лед. Взбиваем 
и переливаем через стрейнер 
в охлажденный бокал. Отдель-
но в шейкере взбиваем сливки 
с миндальным сиропом и вы-
кладываем их сверху на кофе.

Ирина (29)

КОКТЕЙЛЬ

Berry кофе

КОКТЕЙЛЬ


